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SAMMANFATTNING

Detta examensarbete har utförts på och i samarbete med ITN, Institutionen för teknik och
naturvetenskap. ITN är den institution inom Linköpings Tekniska Högskola (Linköpings
Universitet) som finns vid Campus Norrköping. Det examensarbete som vi har utfört behandlar
ett nytt sorts angreppssätt vad det gäller nätverksdesign. Detta angreppssätt tar hänsyn till två
målfunktioner istället för som normalt bara en. Nu för tiden så räknas en efterfrågematris ut och
sedan håller sig nätverksplaneraren sig till detta värde. Det vi ska göra är att ta fram en algoritm
som kan sprida efterfrågan och generera alternativa nätverksdesignlösningar till planeraren.

Vi har utfört uppgiften i två olika steg. Det första steget är att ta fram en matematisk modell till
problemet, alltså en modell som beskriver problemet matematiskt så att en kommersiell
programvara som till exempel AMPL/CPLEX som vi använder för att lösa optimeringsproblem,
kan förstå hur problemet är uppbyggt. Nästa steg är att bygga upp en optimeringsalgoritm för att
kunna ta fram dessa, till CPLEX, alternativa punkterna. Vi hade två olika teorier att välja mellan,
Simulated annealing och Tabu search. Det fölls sig sedan naturligt att välja Simulated annealing som teori
eftersom den är mera lämpad för sådana här optimeringsproblem än Tabu search. Utvecklingen av
algoritmen har gått till så att vi först har utfört en lokal sökning. Efter detta har vi utökat den efter
de kriterier som gäller för Simulated annealing.

Resultaten från körningar med vår algoritm samt CPLEX är förklarade och redovisade i respektive
kapitel. Det som framgår av dessa resultat är att vår algoritm inte får fram lika bra lösningar som
CPLEX har fått fram. Vi tror att detta beror på att när CPLEX löser ett problem har den endast
till uppgift att hitta en nätverksdesign med så låg kostnad som möjligt. Den algoritm som vi har
utvecklat har två motsträviga mål att ta hänsyn till, vilket försvårar möjligheten att hitta lösningar
med liknande designkostnader som de CPLEX genererade lösningarna. Däremot när vi utgår från
en CPLEX genererad lösning kan algoritmen få fram bättre lösningar än CPLEX.





ABSTRACT

This thesis has been made at and in cooperation with ITN, Department of Science and
Technology. ITN is the institution within Linköping Institute of Technology (Linköping
University), which is located at Campus Norrköping. When it comes to network design this thesis
we have done deals with a new unique point of attack. This point deals not only with one
objective, which is the most common thing to do, it deals with two different objectives. Nowadays
the demand is calculated and then the network planner sticks to that value. What our algorithm is
about to do is to spread the demand over a wider range of values so that we give the network
planner more alternative network designs to decide from.

The task has been to develop an optimization algorithm that can generate different network design
solutions. We have conducted the task in two different steps. The first step was to come up with a
mathematical model to the problem, in other words a model that describes the problem in
mathematical terms. This is done so that the commercial optimization solver can understand the
expanse of the problem. The next step is to build and develop an own algorithm to generate
alternative network designs. We had two different optimization theories to build this algorithm
from, Simulated annealing and Tabu search. The choice was pretty easy because Simulated annealing is
better adapted to these kinds of problems than Tabu search is. The development of this algorithm
has been done in a few different steps, at first we made a local search and after that we adopted the
specific criteria’s that comes with Simulated annealing such as temperature, cooling parameter and
start solution.

The results from these executions, done by our algorithm and CLPEX, are displayed in their
respective chapter. What is clear from these results is that they are not as good as those solutions
CPLEX  has generated. We believe that it is a fruit of us using two different objectives. When
CPLEX is solving a problem it is only trying to minimize the cost of the network nothing else. On
the other hand when we solve a problem with our algorithm we have to consider two objectives,
which we believe makes the problem much more difficult. On the other hand when we use a
CPLEX generated solution as a starting point we can actually generate better solutions than
CPLEX.





FÖRORD

I detta examensarbete vill vi belysa problematiken med nätverksdesign och vad som är viktigt att
tänka på när ett beslut ska tas vid byggandet av ett bredbandsnät. Dessutom bör nya tankegångar
undersökas och beaktas. Till stor hjälp har våra handledare varit, Peter Värbrand och Di Yuan. De
har hjälpt oss med litteratur, algoritmstruktur och även praktiska frågor.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
Den utbildning som vi har valt att gå inriktar sig på olika sorters kommunikationssystem och
därför föll det sig naturlig att välja ett ämne som låg inom vårt intresseområde. Detta område,
kommunikationsoptimering, är oerhört stort och vitt och det finns en mängd olika sorters
tillämpningsområden till detta. Det kan röra sig om allt ifrån planering av lastbilsflottor, färdvägar
för flygplan och design av olika nätverk. Vi har valt att göra vårt examensarbete på 20 poäng per
student inom nätverksoptimering.

Uppgiften har vi utfört vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap. ITN är den institution som
finns vid Campus Norrköping inom Linköpings Tekniska Högskola. Det arbete/uppgift som vi
har utfört är framtaget som ett sidoprojekt till de forskningsprojekt som pågår. Problemställningen
är hämtad från tidigare utförda forskningsprojekt i samarbete med Telia AB och Ericsson vid
Linköpings Universitet. Den privata sektorn är intresserad av detta för att kunna erbjuda eventuella
framtida nätverksinvesterare ett antal olika designlösningar. Tanken är att det ska finnas ett antal
olika förslag som nätverksbyggarna skall kunna lägga fram till exempelvis en
kommunikationsplanerare. Det är alltså designen på nätverket som är den stora frågan, och
därmed också kostnaden eftersom dessa två hör ihop.

Det är av stor vikt att kunna förutse den framtida trafiken på nätverket. För att kunna göra detta
kan den väntade efterfrågan spridas över ett visst intervall, istället för att ange ett exakt uträknat
värde. Till exempel om efterfrågan är 100 av någonting så ska hänsyn tas till värden allt ifrån 50 till
150, som är normalfördelade, istället för ett enda värde 100. Det är då vår uppgift att utveckla en
algoritm som tar fram de olika designlösningar som uppkommer när en normalfördelning av
efterfrågan har utförts.

1.2 Problemformulering
Vår uppgift är uppdelad i två olika delar. Den första är att utgå från det så kallade
nätverksdesignproblemet, formulera en optimeringsmodell till vårt problem samt välja ett lämpligt
exempel att studera. Exemplet ska lösas med hjälp av en kommersiell programvara,
AMPL/CPLEX se kapitel 3.2.

Den andra delen är att utforma en egen heuristik1, som bygger på redan kända algoritmer som
Tabu search eller Simulated annealing2 (se kapitel 5.2 och 5.3). Problemet är komplext och tidsåtgången
för att lösa ett problem är stor och vi vill hitta nya alternativa lösningar så därför behövs en
metaheuristik. Resultatet från metaheuristiken ska kunna ge beslutsfattaren större valmöjligheter
vid beslutstagandet. I stället för att bli presenterad en lösning som är optimal för just den instansen
kan metaheuristiken ge lösningar som kan hantera fluktuationer.

1.2.1 Del 1 – Modellbygge
Vi utgår från det så kallade nätverksdesignproblemet och väljer ett lämpligt nätverk att studera.
Eftersom data finns att tillgå från NSFNet (National Science Foundation Network) så har vi valt att

                                                
1 Betydelsen av ordet heuristik enligt Svenska Akademiens ordbok: ”gren av logiken som avhandlar metoderna att
finna nya vetenskapliga resultat, "uppfinningslära", "uppfinningskonst"; äv. pedag. heuristisk undervisningsmetod,
undervisning efter denna metod.”
2 Tabu search och Simulated annealing är två exempel på optimeringsalgoritmer (metaheuristiker).
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studera detta nätverk. Utöver detta måste vi definiera all indata till problemet så som kapaciteter,
kostnader och efterfrågematriser.

Vi ska formulera en optimeringsmodell till problemet och lösa instanserna3 med hjälp av
AMPL/CPLEX. Därefter ska lösningarna analyseras. Hur många olika nätverksdesigner blir det?
För varje nätverksdesign, ta reda på vilka efterfrågematriser (O/D-matris se sida 12) som går att
realisera, det vill säga går det att skicka flödet på ett tillåtet sätt? Hur ser ett diagram ut med de
olika punkterna, där ena axeln beskriver kostnaden för nätverket och andra axeln anger hur stor
andel av efterfrågematriserna som går att realisera i procent (robusthet)?

1.2.2 Del 2 - Metodutveckling
En litteraturgenomgång inom området nätverksdesign ska göras och en metaheuristik ska
användas för att utveckla en egen metod. Först och främst är det tekniker som Tabu search och
Simulated annealing som ska studeras.

Välj en lämplig metod, antingen Tabu search eller Simulated annealing, att implementera på vårt
problem, där syftet är att generera paretooptimala4 lösningar. Inte bara de lösningar som kom fram i
del 1, utan gärna ännu bättre lösningar och sedan analysera resultatet.

1.3 Syfte
Syftet är att göra ett underlag för framtida nätverksinvesteringar. Arbetet ska utmynna i ett
beslutsunderlag som både tar hänsyn till kostnad och robusthet.

1.4 Omfattning och avgränsning
Omfattningen av denna examensuppgift är 20 högskolepoäng per student och vi har varit två
studenter som har arbetat med detta. Arbetsuppgiften har modifierats under tiden för att den ska
kunna lösas på bästa möjliga sätt.

Då vi har haft uppgiften att ta fram ett beslutslutsunderlag för framtida planerare har vi gjort vissa
begränsningar i arbetet. Till en början måste vi begränsa oss till ett visst nätverk, NSFNet.
Dessutom måste vi begränsa oss vad det gäller kapaciteter och kostnader för installering av dessa.
Kapaciteterna är begränsade i fyra olika trappsteg, 800, 1600, 3200, 6400 kapacitetsenheter. Dessa
kapaciteter är framtagna med hänsyn till hur mycket datatrafik en fiber klarar av att hantera och de
är ställda i relation till fiberns egenskaper (våglängd). Kostnaderna är framtagna godtyckligt, men
med en inbördes relation. Relationen bygger på uttrycket economy of scale det vill säga att kostnaden
inte är dubbelt så stor att installera det andra kapacitetssteget som det första eftersom den stora
anläggningskostnaden redan är inräknad. Vi har valt att begränsa oss till 100 instanser för att
lösningstiden ska bli rimlig. Vi tror att detta återspeglar verkligheten tillräckligt.

1.5 Rapportstruktur
Kapitel 2 behandlar bakgrunden till problemet, dess historik och bakgrund till olika
optimeringsalgoritmer.

                                                
3 En instans består av en efterfrågematris (14x14 i vårt fall).
4 Paretooptimalitet är ett tillstånd i ett optimeringsproblem med flera mål som uppfyller det Paretoeffektiva kriteriet.
Detta kriterium betyder att det är omöjligt att ändra till ett visst tillstånd för att göra det bättre för en person utan att
göra det sämre för någon annan [16].
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Kapitel 3 innehåller fakta och bakgrund till hur ett nätverksdesignproblem angrips med en
traditionell metodik.

Kapitel 4 täcker uppbyggnaden av en ny sorts angreppspunkt på problemet, att använda sig av
begreppet robusthet.

Kapitel 5 behandlar det metaheuristiska angreppssättet till problemet, det vill säga en
implementering av robusthetskriteriumet på en optimeringsalgoritm.

Kapitel 6 inrymmer en diskussion av de resultat som är genererade.

1.6 Insamling och sammanställning av information
Den information som vi har behövt samla ihop är indelad i två olika delar. Den första delen
handlar om hur problemet är uppbyggt, det vill säga data om NSFNet samt bakgrund till
optimeringsproblemet CNDP (Capacitated Network Design Problem). Den andra delen har bestått i att
samla ihop kunskap och förståelse om optimeringsalgoritmer för att kunna utveckla en egen
algoritm. Allt detta har vi gjort genom att studera en mängd litteratur, det vill säga rapporter och
avhandlingar. Naturligtvis har även våra handledare, som har stor erfarenhet inom området, hjälpt
till med värdefull information vid utvecklingen av modell- och metodansatsen.

Vårt exempel härrör från en avhandling av Miyao och Saito [18]. Problemet utgår från ett CNDP
där USA:s backbone-nät ska byggas. Fjorton städer i USA har valts ut som noder och mellan dessa
har 22 stycken länkar bildats. Dessa länkar är dubbelriktade så det korrekta antalet är egentligen 44
länkar. O/D-matrisen (efterfrågematrisen) är en fjorton gånger fjorton matris med 108 nollskilda
element. Det genererar 108 stycken varor eller commodities. Varje länk har en kostnad som är
beroende av dess längd. Det är samma kostnad per längdenhet för varje länk att installera den
första kapaciteten. Målet är att till en så liten kostnad som möjligt uppfylla all efterfrågan i O/D-
matrisen. För att lösa ett sådant problem modelleras problemet i AMPL eller C och låter sedan en
lösare, till exempel CPLEX, lösa problemet. I och med att det finns 44 stycken länkar och fyra
kapaciteter på varje länk blir det många olika nätverksdesigner, närmare bestämt det finns alltså
309 485 009 821 345 068 724 781 056 stycken olika nätverksdesigner (444 ≈3,1⋅1026).

1.7 Metoddiskussion
För att kunna skapa vår egen algoritm och veta att vår metaheuristik är en fungerande och
ändamålsenlig algoritm så behövs det något att jämföra med. Dessa jämförelsepunkter är
framtagna genom att lösa problemet med hjälp av AMPL/CPLEX. Det är alltså CPLEX som
sköter lösandet av problemet, här är inte vår algoritm inblandad.

När vi fått dessa lösningar till problemet som referenslösningar kan vi både utgå från dem och
jämföra dem med de lösningar som vi kommer att generera med vår metod. Vår metod ska alltså
kunna hitta fler, alternativa lösningar än de som CPLEX hittar. För att kunna göra detta så behövs
det en optimeringsalgoritm. Det vi gjort är att utföra en lokal sökning för att hitta ett lokalt
minimum, men detta räcker inte för att om vi ska kunna klara uppgiften så måste algoritmen vara
utformad så att den kan söka av ett stort lösningsområde. Det finns två framgångsrika teorier som
algoritmen kan bygga på, den ena är Tabu search och den andra Simulated annealing.
I och med att det problem som vi har modellerat och behandlat är ett oerhört stort och komplext
problem har vi fått välja en utav dessa två. Valet har då blivit att använda oss utav Simulated
annealing.
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Varför då välja Simulated annealing och inte Tabu search som metaheuristik till detta problem?

Det finns en stor skillnad mellan Tabu search och Simulated annealing när det gäller valet av nästa
lösning. Varför inte Tabu search är en bra metaheuristik till vårt problem är att varje ”granne” måste
sökas igenom för att ett beslut om vilken nästa punkt det är som ska väljas. Antalet punkter som
finns i grannskapet hos en punkt i vårt problem är så pass många att det blir helt hopplöst att gå
igenom alla grannar till alla punkter. Antalet grannar som behöver sökas igenom i vårt problem om
Tabu search skulle användas är mellan 44-88 stycken. Detta eftersom att varje länk kan antingen öka
och/eller sänka sin kapacitet och sen är det totala antal länkar 44 stycken. Däremot i Simulated
annealing så slumpas en utav grannpunkterna och sedan väljs punkten efter ett visst mönster. Det är
inte säkert att punkten är en ”bättre” punkt utan det kan vara en punkt som är ”sämre”. På så sätt
kan en stor del av lösnings arean sökas igenom (se Simulated annealing kapitel. 5.3.2).
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2 BAKGRUND TILL PROBLEMET

2.1 Kommunikationsbakgrund
I dag är kommunikationsnätverk en oerhört viktig del av det moderna samhället. Den senaste tiden
har den teknologiska utvecklingen inom tele- och datakommunikation gjort stora framsteg. Ses
detta sedan i förhållande till utvecklingen i det övriga samhället så har det gått oerhört fort. Det
som har gjort att denna utveckling varit möjlig är att nya uppfinningar och lösningar tvingat fram
andra lösningar som är beroende av de innan och på så sätt skapat en snabb utveckling. Idag håller
de gamla koppartrådarna på att ersättas med fiberoptiska kablar. Detta har satt krav på att det finns
teknologier som klarar av att tillgodose de ökade hastigheter som uppkommit. Dessa nya
uppfinningar har bidragit till det ökande informationsutbyte som uppkommit över hela världen. I
början var det mest tal om enkla applikationer, såsom talkommunikation och enkla webblösningar
eller liknande. Idag har tekniken skapat ett beroende hos den moderna individen att ständigt vilja
testa och utforska nya applikationer fast det egentligen inte finns någon speciell personlig vinst.
För dagens företag så var den digitala kommunikationen i början endast ett mått på att företaget
följde med i utvecklingen och inte var rädd för att exponera sig. Det som har hänt från den tiden
till nu är att den digitala kommunikationen har blivit en nödvändighet för att kunna överleva i
dagens hårda företagsklimat. Den har blivit en strategiskt viktig tillgång som bara fortsätter att
utvecklas. Den digitala kommunikationen är numera en del av företaget istället för att bara vara en
ytterligare reklamtillgång.

Den digitala kommunikationen har inte bara utvecklat nya företag. Ta till exempel Volvo som har
tillverkat bilar sedan 1927 är ett utav de traditionella företagen som har utvecklats med den nya
kommunikationsutvecklingen. Vad utvecklingen dessutom har bidragit med är att den har skapat
möjligheter till en ny genre av företag. Denna genre håller på att växa oerhört fort och många
företag har hittat sin nisch. Det vanliga är att företagen är specialister och sysslar endast med dessa
ytterst specialiserade sakerna.

2.2 Praktiskt
Telekommunikation är definierat som kommunikation mellan två parter på godtyckligt avstånd.
Dessa kan sedan grupperas i flera olika grupper till exempel som mekanisk-, elektrisk- eller
trådlöskommunikation.

De flesta telekommunikationsnätverk är ihopkopplade på ett eller annat sätt.
Telekommunikationssystem är uppbyggda utav väldigt komplex och sofistikerad utrustning och är
något utav det mest komplexa system som finns idag. Det vanliga telefonnätverket är kopplat till
över 800 miljoner telefoner. När en utav dessa telefoner försöker upprätta en förbindelse hittar
systemet just den telefon som söks och upprättar en fast förbindelse ända tills något bryter
samtalet eller att någon lägger på. Det är detta som gör dessa nätverk så oerhört utbyggbara och
adaptiva. Med hänseende av detta kan komplexiteten av dessa nätverk förstås. Det är också en
väldigt stor skillnad mellan olika länder och kulturer. I industriländer så finns det ungefär två
personer per telefon, däremot i utvecklingsländerna finns det tio personer per telefon. Detta gör
att det är ganska stora skillnader mellan de länder som har mycket pengar att investera i
sofistikerade nätverkslösningar mot dem som har betydligt mindre med pengar att investera. Nu
för tiden kan vi inte tänka oss en värld utan de kommunikationsmöjligheter som finns tillgängliga
idag. Det stora som har kommit fram efter telefonen är så kallade datanätverk. Speciellt LAN
(Local Area Network) som fungerar så att datorer kan kopplas till ett nätverk liknande det som
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telefonen har. LAN har öppnat vägarna för de företag som vill exponera sig på den internationella
marknaden. Exempel på marknader som är beroende av telekommunikation:

• Banker, uttagsautomater och telefonbank
• Flyget, biljettbokning
• Försäljning, orderhantering
• Kreditkortstransaktioner och betalning
• Hotellbokning
• Materialköp
• Statliga uppdrag, som till exempel skatten

Det moderna samhället står och faller med telekommunikationen, detta för att vi gjort oss så
otroligt beroende av den i det dagliga arbetet. I stort sätt allting vi gör eller arbetar med har med
telekommunikation att göra.

2.3 Historiskt perspektiv
Här är några av de viktigaste uppfinningarna inom kommunikation som har hänt under de senaste
50 åren:

1948-1950
C. E. Shannon publicerar de första pappren om informationsteori. Hamming och Golay tar fram de
första felrättande koderna.

1950
TDM (Time division multiplexing) tillämpas på telefonin.

1953
Färg-TV standarder tas fram i USA.

1955
J. R. Pierce föreslår användning av satellitkommunikationssystem.

1958
Överföring av data på långdistans tillämpas för militära syften.

1960
Maiman demonstrerar den första lasern.

1962
Den första satelliten Telstar I tas i bruk.

1964
Fullt elektroniskt telefonswitchingssystem tas i bruk.

1965
Mariner IV överför bilder från Mars till Jorden.

1966-1975
Första optiska länkarna uppförs med laser och fiber. ARPANET (Advanced Research Projects Agency
Network) bildas.
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1968-1969
Digitalisering av telefonnätet börjar.

1975-1985
Optiskt högkapacitetssystem utvecklas. Digital signalbehandling av mikroprocessorer.

1980-1985
De moderna mobiltelefonisystemen NMT (Nordic Mobile Telephone) och AMPS (Advanced Mobile
Phone System) sätts i bruk. Den standardiserade referensmodellen OSI (Open System Interconnection) tas
i bruk.

1985-1990
Genombrottet för LAN nätverk. Standarder som ISDN (Integrated Services Digital Network), GSM
(Global System for Mobile Communication), SONET (Synchronous Optical Network) och SDH (Synchronous
Digital Hierarchy) skapas.

1990-1997
Det första digitala mobila systemet GSM tas i kommersiellt bruk och det slår igenom världen över.
Internet och satellit-TV blir allt mer åtkomliga och utvidgade.

1997-2001
Telemarknaden är helt avreglerad och marknaden ökar kraftigt. Mobila system som GSM och
CDMA (Code Division Multiple Access) expanderar över hela världen. ATM (Asynchronous Transfer
Mode) tekniken gör det möjligt med breddbandiga WAN (Wide Area Network) och LAN:ets
prestanda ökar med uppkomsten av Gbps tekniker.

2000-
HDTV (High Definition Television) tillsammans med den nya tredje generationens mobiltelefoni tas i
bruk. Nya bredbandsnätverk och accessystem gör det möjligt att utbjuda olika sorters multimedia
tillämpningar.

2.4 NSFNet
Allting började egentligen med det första wide area packet switching nätverket ARPANET, som kan
kallas det globala Internets föregångare eller stamfader. Detta nätverk utvecklades utav IPTO
(Information Processing Techniques Office) och sponsrades utav DARPA (Defense Advanced Research
Projects Agency). ITPO är en enskild avdelning som behandlar olika överföringstekniker på ARPA
(Advanced Research Projects Agency). Arbetet började projekteras redan 1969 och den allra första
ARPANET kopplingen blev klar i slutet av 1969. Det var en koppling på 50 kbps och ledningen
var framtagen av AT&T (American Telephone & Telegraph) och platsen var Kalifornien, närmare
bestämt mellan UCLA (University of California at Los Angeles) och SRI (Stanford Research Institute i San
Fransisco). Den första provsändningen gick inte helt felfritt och här är citat från Leonard Kleinrock
som var chef för Network Measurements Center på UCLA.

”At the UCLA end, they typed in the 'l' and asked SRI if they received it; 'got the l' came the voice
reply. UCLA typed in the 'o', asked if they got it, and received 'got the o'. UCLA then typed in the
'g' and the darned system CRASHED! Quite a beginning. On the second attempt, it worked fine!”
Citat Leonard Kleinrock (1969) [10].
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Innan 1969 var slut så fanns det fyra stycken datorer ihopkopplade på ARPANET. Detta var
städer eller universitet som redan utförde forskning och utveckling åt DARPA, därför var det
naturligt att just dessa var anslutna till nätverket. 1975 överlät DARPA underhåll och drift till
DISA (Defense Information Systems Agency). NSFNet skötte sedan kommunikation till andra nät så
som CSNET (Computer Science Network) och Eunet (European Unix Network). 1990 drog sig
ARPANET tillbaka och de flesta datorer som var kopplade till nätverket flyttades över till nätverk
som var kopplade till NSFNet. På det sättet fördes tekniken vidare från det gamla systemet till det
nya.

Redan så tidigt som 1983 skapade den amerikanska militären ett nytt nätverk, detta nätverk hade
varit en del av ARPANET. Detta nätverk kom att heta MILNET (Military Network), och varför
denna uppdelning gjordes var för att militären skulle slippa underhållet av ARPANET. 1986
skapade NSF NSFNet. NSFNet bestod då av sex stycken superdatorcentra och hade en kapacitet
på 56 kbps. Nätverket hade byggts upp genom ett samarbete mellan tre olika universitet i USA.

1987 fick NSF uppdraget att uppgradera NSFNet eftersom myndigheterna ville ha en snabbare
överföringshastighet. Första juli 1988 hade nätverket uppgraderats till 1,5 Mbps mellan de sex
noder som var ihopkopplade från början. Dessutom hade sju stycken ytterligare datorer kopplats
till nätverket. Detta gjorde att det fanns 217 nätverk totalt. Merill Network Inc. blev det företag som
fick i uppdrag att sköta underhållet på NSFNet. 1991 beslöts att ta bort de restriktioner som fanns
för att nätverket skulle finansieras genom kommersiella medel. Detta var ett stort steg för att låta
nätverket växa [10][11].

Figur 1 NSFNet Backbone network (IBM NSS nodes, 1,544 kbps (T1) topology) juli 1989 – november 1992
[12]



9

Städer som är sammankopplade i USA:

1. Seattle, Washington
2. Palo Alto, California
3. San Diego, California
4. Salt Lake City, Utah
5. Boulder, Colorado
6. Houston, Texas
7. Lincoln, Nebraska
8. Urbana-Champaign, Illinois
9. Pittsburgh, Pennsylvania
10. Atlanta, Georgia
11. Ithaca, New York
12. Boston, Massachusetts
13. Prinston, New Jersey
14. Washington, D.C.
15. Ann Arbor, Michigan

De länkar som är installerade och erbjuder datatrafik är dessa:

Figur 2 NSFNet Backbone network (IBM NSS nodes, 1,544 kbps (T1) topology) juli 1989 – november 1992
med länkrelationer [12]
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3 TRADITIONELL METODIK

3.1 Kapaciterade nätverksdesignproblem
Nätverkdesign innehåller många tillämpningar inom telekommunikations- och transportplanering.
I många av dessa tillämpningar är det givet att ett flöde ska skickas, eller delar av ett flöde, för att
tillgodose en efterfrågan given på en länk med en given kapacitet eller att installera ytterligare
anläggningar med fast kostnad. Om detta görs utgår betalning inte bara för ruttning av de flöden
som uppstår utan också för att använda en viss båge eller att installera ytterliggare anläggningar.
Målet är sedan att bestämma det optimala flöde som ska skickas inklusive vilka faciliteter5 som ska
installeras.
Dessa kapaciterade nätverksdesignproblem är kända för att vara svåra, till skillnad från de
okapaciterade problemen som det finns väldigt effektiva och speciella algoritmer framtagna för.
Det finns många förklaringar till detta, bland annat finns LP-relaxationer av
flervaruflödesformuleringar som generellt sätt inte ger någon strikt undre gräns. Att hitta tillåtna
lösningar för vissa av dessa problem är en svår uppgift. För att illustrera detta kan vi utgå från ett
visst nätverksdesignproblem till exempel minsta uppspännande träd. Den okapaciterade versionen
av detta problem löses enkelt med en greedy-algoritm6, medan kapaciterade versionen är NP-svårt7

and mycket svårt att lösa i praktiken.

3.1.1 Bågbaserad formulering
Givet en riktad graf G = (N,A), där N är mängden noder och A är mängden bågar. I problemet
finns en mängd varor K som ska skickas enligt en given efterfrågan och en mängd kapaciteter L
som kan installeras på varje båge. Problemet ligger då i att skicka flöden och installera kapaciteter
till minsta kostnad. Målet är därför att minimera summan av flödeskostnader och designkostnader,
de senare uppkommer så fort en båge används eller när det går åt att installera mer kapacitet på
den samma. Flödeskostnaden för vara k på båge (i,j) betecknas k

ijc , medan designkostanden för

varje kapacitet l installerad på båge (i,j) betecknas l
ijf . Båda kostnaderna antas vara ickenegativa.

Till varje vara k, associeras en startnod ( )kO , en destinationsnod ( )kD  och eventuellt en eller
flera genomströmningsnoder ( )kT . Varje startnod ( )kOi  ∈  förser 0>k

io till nätverket, medan
varje destinationsnod k

iDi ∈  har efterfrågan 0>k
id för vara k. En övre gräns k

ijb  på hur mycket
flöde av vara k som ska passera båge (i,j) behöver införas. På samma sätt kan det behövas en övre
gräns på antalet kapaciteter l som behövs installeras (i,j), som vi benämner k

ijh . Ett tillägg till detta

är att det totala flödet på varje båge (i,j) kan viktas för varje vara k med en konstant k
ije . Totalflödet

kan inte överstiga kapaciteten på just den bågen, som har en kapacitet på k
ijv och kapaciteten på

den installerade faciliteten. Varje facilitet har en fast kapacitet l
iju .

För att kunna formulera problemet måste vi introducera en kontinuerlig flödesvariabel k
ijx , som

visar flödesbeslut för varje båge (i,j) och varje vara k. Dessutom en heltalsdesignvariabel l
ijy , som

representerar antalet kapaciteter l installerade på både (i,j). Den matematiska modellen, som är
tagen ur [9], beskriver problemet som ser ut som följer:
                                                
5 En facilitet är en förbindelse med given kapacitet
6 En greedy-algoritm väljer i varje steg den väg som just nu verkar bäst (utan att tänka på konsekvenserna).
7 Gemensamt för denna mycket viktiga problemklass är att problemen blir svåra på grund av den kombinatoriska
explosionen, och alla kända algoritmer för denna typ av problem är minst exponentiella i problemets storlek [17].
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Modell 1 Matematisk modell till problemet

Den första raden, målfunktionen, är uppsatt för att minimera kostnaderna för det totala flödet.
Alltså minimera summan över kostnaden, för varje vara på varje båge multiplicerat med flödet för
varje vara på varje båge. Dessutom adderas summan över designkostnaden för varje facilitet på
varje båge multiplicerat med en binär variabel för varje facilitet installerad på varje båge. Den första
summatermen är alltså en kostnad enbart baserad på kostnaden för att skicka flöde på en båge och
den andra summatermen är enbart kostnaden för att bygga en viss båge. Det första bivillkoret
kontrollerar in- och utflöden från varje nod. Det som händer är att skillnaden mellan den första
summatermen, som är utflödet och den andra summatermen som är inflödet jämförs. Vänsterledet
kontrollerar alltså alla bågar som är anslutna till i, både vad det gäller in- och utflöde. Om då
utflödet är större än inflödet, alltså om vänsterledet blir positivt, är noden en källa. Det vill säga en
nod som varorna skickas ifrån till någon annan nod. Är däremot vänsterledet negativt så är noden
en sänka. Det vill säga varorna tas emot från någon annan nod. Det sista alternativet är om
vänsterledet är lika med noll, då är noden en genomströmningsnod, alltså inget flöde av vara k får
stanna i noden utan allt måste skeppas vidare. Det andra bivillkoret reglerar flödet på varje båge.
Olika bågar kan ha olika kapaciteter för olika varor. Det som bivillkoret reglerar är att det finns en
övre gräns för hur mycket av en viss vara på en viss båge som kan skickas. Det andra bivillkoret
kontrollerar alltså flödet på varje båge så att det inte överstiger den maximala kapaciteten. Den
första summatermen är till för att beräkna flödet med hjälp av en viktningsvariabel, det vill säga en
vara kan ta upp mer plats även om det bara skickas en enhet. Denna term måste alltså vara mindre
än den redan befintliga kapaciteten plus den kapacitet som vi ska besluta om att installera
ytterligare. För att kunna försäkra sig om att designen inte överstiger en viss budgetram har ett
bivillkor tecknats för att begränsa detta, bivillkor nummer tre. Det fjärde bivillkoret begränsar hur
många faciliteter som kan installeras på en viss båge. Den installerade faciliteten måste alltså vara
någonstans mellan noll och den variabel som uttrycker den övre gränsen. Det sista bivillkoret är
uppsatt för att begränsa variabeln y till att vara ett heltal, det vill säga en heltalsvariabel.

Denna modell är en generell modell för många olika sorters optimeringsproblem. Det kan vara
frågan om att optimera ett telekommunikationsproblem, ett transportproblem eller något liknande.
Det som kommer att ändras mellan de olika problemformuleringarna är benämningen facilitet och
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eventuella bivillkor, detta ord, facilitet, kan då benämnas med något mer passande till problemet
och det kommer att behövas ändras något i bivillkoren. I telekommunikations problem är en
facilitet en punkt till punkt-koppling, i ett transportproblem är det till exempel en lastbil. Det som
också kan sägas är att dessa faciliteter kan ha olika egenskaper, kopplingarna kan ha olika
överföringshastighet och lastbilarna kan vara olika stora.

För att sedan kunna modellera flöden används så kallade O/D par (origin-destination). Ofta sätts
dessa upp i en matris där alla relationer mellan olika O/D par kan ses.

O/D matris
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 7 1 2 6 2 4 0 4 0 3
3 0 1 0 1 2 0 10 21 4 1 0 0 0 1
4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
5 0 7 2 0 0 0 2 6 2 2 0 8 1 4
6 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
7 0 2 10 1 2 1 0 11 3 2 0 7 0 3
8 0 6 21 0 6 0 11 0 6 6 1 5 1 3
9 1 2 4 1 2 1 3 6 0 4 1 13 2 0

10 0 4 1 1 2 1 2 6 4 0 1 2 1 0
11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
12 0 4 0 1 8 0 7 5 13 2 1 0 0 0
13 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1
14 0 3 1 1 4 1 3 3 0 0 0 0 1 0

Figur 3 O/D-matris

De värden som är angivna inuti O/D-matrisen (efterfrågematris) är alltså ett flöde. Till exempel
position nummer (10,9) har värdet 4. Det ska alltså skickas 4 enheter av någonting från nod 10 till
nod 9. För att få reda på alla relationer mellan alla noder sätts en sådan här O/D matris upp.
Denna matris läses sedan in i ett program för att kunna räkna ut eventuella designer på nätverket.

Den modell som vi har diskuterat på föregående sida är en ganska generell modell av ett
optimeringsproblem. Den kan användas till många olika tillämpningsområden. För att kunna
anpassa modellen till ett rent telekommunikationsproblem krävs det några ändringar. Modell 2 är
en matematisk beskrivning av telekommunikationsmodellen:
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Modell 2 CNDP-modell [4]

Det som är den stora skillnaden mellan den här modellen och den tidigare, mer generella modellen,
är att det har fått lagts till några ytterligare bivillkor för att kunna reglera flödena. Några bivillkor
har anpassats från den tidigare modellen. Målfunktionen är den samma därför att det är fortfarande
kostnaden som ska minimeras. Det första bivillkoret är inte mycket att säga om, eftersom det
betyder samma sak som hos den generella modellen. Det är ett bivillkor för att kontrollera in- och
utflöden från varje nod. Det som händer är att skillnaden mellan den första summatermen, som är
utflödet och den andra summatermen som är inflödet jämförs. Vänsterledet kontrollerar alltså alla
bågar som är anslutna till i, både vad det gäller in- och utflöde. Om då utflödet är större än
inflödet, alltså om vänsterledet blir positivt så är noden en källa. Det vill säga en nod som varorna
skickas ifrån till någon annan nod. Är däremot vänsterledet negativt så är noden en sänka. Det vill
säga varorna tas emot från någon annan nod. Det sista alternativet är om vänsterledet är lika med
noll, då är noden är en genomströmningsnod. Bivillkoret efter är till för att reglera så att inte flödet
på varje båge för alla varor överstiger det maximala tillåtna kapaciteten på bågen. Tredje bivillkoret
är redundant med avseende på heltalsmodellen, däremot påverkar den LP-relaxationen som blir
starkare i och med detta villkor. Detta förklaras senare i kapitlet. Det fjärde bivillkoret ser till så att
flödet på en båge för en viss vara endast kan vara positivt, alltså det kan inte skickas i mottsatt
riktning. Det sista villkoret begränsar variabeln y till att vara en binär variabel, noll eller ett. Noll
om bågen inte används och ett om den används. Om det skulle vara så att en vara har flera olika
start- eller slutnoder kan de betraktas som flera olika varor. Dessa nya varor har då bara en
startnod och en slutnod.

För att kunna överföra denna modell till det problem som vi har att lösa måste vi finjustera den en
aning. I målfunktionen har vi tagit bort den första summatermen, detta för att vi inte har någon
kostnad för att skicka en enhet av en vara när själva kabeln väl har installerats. Det enda vi har att
ta hänsyn till är hur mycket det kostar att installera en kapacitet på en båge, det är denna kostnad
som vi vill minimera.
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Modell 3 Egen modell

Dessutom så måste även de två variablerna x och y vara begränsade. x variabeln är begränsad så att
den endast kan anta positiva värden. y variabeln kan däremot endast anta ett eller noll, eftersom
den är en binär variabel. Det tredje bivillkoret betyder att en högre kapacitet på en båge inte kan bli
installerad om inte kapaciteten just under redan är installerad. De övriga bivillkor som inte finns
med i den generella telekommunikationsmodellen är till för att stärka och kapa bort eventuella
områden som inte bidrar till någon lösning. I figuren nedan kan vi se ett exempel på ett helt vanligt
lösningsområde.

Figur 4 Ett exempel på lösningsområde

Bivillkoren och axlarna begränsar området från att omfatta hela det reella rummet. De svarta
punkterna är lösningar, i detta fall är det ett heltalsproblem. I ett heltalsproblem är lösningarna
diskreta punkter och inte som hos ett LP-problem som har kontinuerliga punkter, det vill säga
punkterna kan ligga vart som helst i lösningsområdet. Målfunktionen är av maximerande karaktär i
detta fall, det går till så att målfunktionen skjuts i den riktning som pilarna visar och den punkt
som ligger längst upp till höger är den punkt som är optimal (punkt A i figur 4 & 5). Detta
problem är ett ganska litet problem om hänsyn tas till hur mycket datorkraft det går åt för att lösa
det till optimallitet. Om däremot ett problem med flera tusen bivillkor tas i angrepp så kan det vara
bra att försöka begränsa området så mycket som möjligt.
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Figur 5 Ett exempel på lösningsområde med starkt bivillkor

I figuren ovan (figur 5) har ett så kallat starkt bivillkor lagts in. Jämförs detta med den förra figuren
(figur 4) så har lösningsområdet minskats, på grund av att det starka bivillkoret skär av en del av
ytan. Däremot så ändras inte lösnings resultatet för problemet, punkt A kommer fortfarande att
vara den punkt som är den optimala punkten. Varför har då vi gjort detta i vårt problem? Saken är
den att vårt problem är stort och det tar lång tid att lösa med hjälp av dagens datorkraft. Att ha
möjlighet att kapa lösningstiden så mycket som möjligt innan datorn börjat arbeta är en ganska
väsentlig del, allt för att minska det totala tidsåtgången för att lösa ett problem plus att optimum till
LP-problemet kommer närmare optimum till heltalsproblemet.

3.2 AMPL och CPLEX

3.2.1 AMPL
AMPL (A Mathematical Programming Language) är ett modelleringsspråk för matematisk
programmering som används för att beskriva produktion, distribution, schemaläggning och många
andra sorters optimeringsproblem. AMPL använder välkända algebraiska uttryck så att
formuleringarna blir enkla. För att kunna lösa problemen behövs en lösare och AMPL stödjer flera
olika lösningsprogram, bland annat CPLEX, OSL (Optimization Subroutine Library) och Minos.

För att kunna lösa ett problem i AMPL behövs tre olika filer. Det behövs en kommandofil som
ska ha extension .run, dessutom behövs en modellfil och en indatafil för lösaren ska klara av att lösa
problemet. Modellfilen ska ha extension .mod och datafilen ska ha extension .dat. För att
kommandofilen ska fungera krävs att lösaren specificeras och att namnet på modell- och
indatafilen finns med. Dessa båda filer måste dessutom ha samma namn som kommandofilen.
Modellfilen definierar vilka parametrar och variabler som ska vara med i problemet medan
datafilen anger värdet på parametrarna. I kommandofilen specificeras också villkor på lösaren och
vilka utdata som önskas.

För att beskriva programspråket AMPL lite närmare tänkte vi ta ett litet exempel. Det är ett enkelt
kappsäcksproblem som vi valt att kalla kapp med ändelserna .dat, .mod och .run som sig bör i en
AMPL modell. Ett kappsäcksproblem går ut på att få med så många saker som möjligt i en
begränsad kappsäck. De olika sakerna har olika värderingar, det vill säga hur viktiga de är att få i
kappsäcken.
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Set ITEMS;

param c {ITEMS};
param b {ITEMS};
param u;
param dummy {1..2};

var x {ITEMS} >=0, binary;

maximize OBJ:
sum {i in ITEMS} c[i] ⋅ x[i];

subject to BUD:
sum {i in ITEMS} b[i] ⋅ x[i] <= u;
Figur 6 kapp.mod

I modellfilen skapas en mängd kallad ITEMS. ITEMS kommer att få ett antal värden i indatafilen,
vilket definierar hur många saker som finns att stoppa i kappsäcken. Det finns fyra olika
parametrar, varav två beror på den tidigare nämnda mängden ITEMS. De andra parametrarna
beror inte på någon mängd utan är fixerade redan i modellfilen. Parametern u kan bara innehålla
ett värde medan arrayen dummy kan bli tilldelad två värden. I modellen finns endast en variabel som
kallas x och den är binär. Den beror också på mängden ITEMS. När alla parametrar och variabler
är deklarerade så kommer den matematiska modellen. Målfunktionen beskrivs alltid först och för
kappsäcksproblemet är målet att få med så många saker med så högt värde som möjligt. I exemplet
adderas summan över alla saker, ITEMS och för varje sak i räknas c multiplicerat med x ut, det vill
säga varans värde c[i] multiplicerat med om varan är med i kappsäcken x[i]. Det enda bivillkoret
som behövs är att se till att kappsäcken inte blir överfull. För att undersöka det tas storleken b på
varan multiplicerat med om varan är med x. Det summeras och ställs mot att det inte får vara
större eller lika med storleken på kappsäcken u.

set ITEMS := 1 2 3 4 5;

param c :=
1 2
2 2
3 6
4 8
5 3;
param b :=
1 4
2 5
3 6
4 7
5 2;
param u := 0;
param dummy :=
1 10
2 20;
Figur 7 kapp.dat
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I indatafilen deklareras först hur många varor som ska vara med i modellen. Antalet är fem i
exemplet. Sen definieras vad de fem varornas storlek och värde ska vara i b respektive c.
Anledningen till att storleken på kappsäcken, u, är noll är för att parametern dummy innehåller två
olika storlekar på kappsäcken. Hur det kommer att lösas ses i kommandofilen nedan.

printf "Kappsack\n";

model kapp.mod;
data kapp.dat;

for {i in 1..2} {
 let u := dummy[i];

solve;
  printf "Objective = %f\n", OBJ;
}

printf "Solution: \n" >result.txt;
printf "OBJ = %f \n", OBJ >>result.txt;
for {i in ITEMS} {
 printf "%d ", x[i] >>result.txt;
}
printf "\n" >> result.txt;
Figur 8 kapp.run

I kommandofilen används först ett print kommando som skriver ut ”Kappsäck” på skärmen och
gör ett radbyte ”\n”. Sedan deklareras modell- och indatafil. När det sen är dags för lösningen av
problemet så har vi problemet med att kappsäcken hade storlek noll. I dummy-parametern så finns
två olika storlekar på kappsäckar och det är för dessa som vi vill ha målfunktionsvärdet, OBJ. Så en
for-loop måste användas för att vi ska kunna lösa problemet för båda kappsäckarna. Det skulle
naturligtvis gå att köra första med u = 10 och sen bara ändra till u = 20 för nästa lösning av
problemet. För oss som kör hundra olika instanser många gånger skulle det bli för mycket onödigt
jobb. Därför löses det med en dummy-parameter av något slag som i exemplet. Resultatet av den
första köningen gav ”Objective = 11.0” och det var de sista två sakerna, 4 och 5, som kom med i
kappsäcken. Här fylldes säcken med 9 (7+2) storleksenheter. Medan när kappsäcken hade storlek
20 blev ”Objective = 19.0” och alla utom första saken kom med. Här fylldes kappsäcken helt till 20
(5+6+7+2).

Varför vi just har valt AMPL som programmeringsspråk är för att det är ett ganska lätt språk att
sätta sig in i och det är lätt att sätta upp modeller som bygger på matematiska uttryck. Information
till detta kapitel har bearbetats och hämtats ifrån [1] [5].

3.2.2 CPLEX
CPLEX är en optimeringslösare, alltså ett dataprogram för att kunna räkna ut optimallösningar.
Den metod som CPLEX använder sig av för att lösa dessa problem (LP-problem) är den välkända
simplexmetoden. För att läsa mer om CPLEX se [15].

3.3 Traditionell lösning för en instans
Enligt gamla, eller nu gällande, framtagande av underlag för att bygga fibernätverk så försöker
experter att uppskatta trafiken som kommer att gå på länken. Det fungerar så att det uppskattas en
datatrafik och sedan läggs en säkerhetsmarginal på för att kunna klara eventuella toppar. Värdena
från O/D-matrisen (figur 3) är insatta i vår matematiska modell och sedan exekverade med hjälp
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av CPLEX. Vad vi då får ut är en kostnad för just den här nätverksdesignen och en vetskap om
hur flödet går i nätverket. Nedan följer en tabell med flöden, kostnader och vilka bågar som är
installerade för den ursprungliga instansen. Instansen är hämtad från [18].

Båge Flöde Kapacitet Nätkostnad
1,2 600 1 70
1,3 3200 3 80
1,8 800 1 160
2,1 800 1 70
2,3 2400 3 80
2,4 5800 4 150
3,1 0 0 0
3,2 5300 4 120
3,6 1100 2 180
4,2 3100 4 150
4,5 5000 4 120

4,11 800 1 130
5,4 3100 3 80
5,6 800 1 80
5,7 6400 4 120
6,3 800 1 120
6,5 800 1 80

6,10 700 1 70
6,14 1800 3 240
7,5 4500 4 120
7,8 6400 4 150

7,10 700 1 90
8,1 3800 4 480
8,7 5200 4 150
8,9 4600 4 150
9,8 6400 4 150

9,10 1600 2 75
9,12 3200 3 40
9,13 600 1 20
10,6 2200 3 140
10,7 0 0 0
10,9 800 1 50
11,4 0 0 0
11,12 1900 3 80
11,13 0 0 0
12,9 5600 4 60
12,11 300 1 40
12,14 0 0 0
13,9 800 1 20
13,11 800 1 50
13,14 400 1 10
14,6 0 0 0
14,12 800 1 20
14,13 1400 2 15

Summa: 4010

Tabell 1 Lösning till det ursprungliga problemet

Detta är den enda designen som vi får ut. Det finns alltså inga alternativa designlösningar till detta.
Detta är den enkla och billiga varianten på att få ut en nätverksdesign. Hur kan denna variant
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modifieras för att passa till en bredare och mer flexibel nätverksdesignlösning? Det som kan göras
är att lägga på ännu mer utrymme för eventuella framtida eller nutida toppar. Det medför att
kostnaden skjuter i höjden och det blir dyrt för investerarna att bygga. Att göra denna enkla
modifiering kan ses som lite gammalmodigt och därför finns det ett annat alternativ för att kunna
förutse den framtida datatrafiken, nämligen normalfördela O/D-martisen över ett godtyckligt antal
instanser och lösa dessa instanser var för sig. Detta alternativ kommer att diskuteras i efterföljande
kapitel.
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4 NY ANSATS – ROBUSTHET

Huvudmålet med vår studie är att bedöma hur robustheten och kostnaden påverkas i ett
fibernätverk vid olika designer och vid olika efterfrågan. I vanliga fall när en sådan här studie utförs
så utgår problemet ifrån en framtagen O/D-matris som i föregående kapitel. Denna O/D-matris
beskriver då ett specifikt uträknat flöde, det vill säga uträkningar har gjorts för att få fram vad
efterfrågan kommer att vara om ett antal år och sedan läggs en liten marginal på för att klara
eventuella oväntade trafikökningar. Det nätverk som vi ska studera är till stor del lika med det
nätverk som beskrivs i kapitel 2 , det så kallade NSFNet. Den enda skillnaden på näten är att nod
nummer 15, Ann Arbor, Michigan, inte är med. Detta är på grund av att vissa noder har blivit
ihopkopplade vid olika tillfällen, och nod nummer 15 blev ihopkopplad vid ett senare tillfälle än
det då vår rapport som vi utgår ifrån skrevs.

Figur 9 NSFNet Backbone network (IBM NSS nodes, 1,544 kbps (T1) topology) juli 1989 – november 1992
med länkrelationer [12]

På varje länk, till exempel mellan nod ett och åtta, finns det egentligen två kablar. Den ena kabeln
går i riktningen ett och åtta och den andra i riktningen åtta till ett. Detta gör att O/D-matrisen blir
symmetrisk över diagonalen. Det är sedan upp till den specifika designen att avgöra vilka bågar
som ska användas. Det kan vara så att en båge endast är installerad i en riktning, men också i båda
eller ingen alls.

Vad som menas med robusthet är att ta reda på hur pass tillförlitlig en viss nätverksdesign är med
avseende på fluktuationer i flödet. Robustheten måste också ställas i relation till kostnaden. Ett
nätverk som är överdimensionerat klarar stor variation i efterfrågan men blir samtidigt oerhört
kostsamt. Detta på grund av de höga investeringskostnaderna både vad det gäller material och
arbete. På samma sätt kan ett underdimensionerat nätverk vara mycket billigt ur kostnadssynpunkt,
men klarar inte variationen i efterfrågan.
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Den huvudsakliga punkten i det problem som vi ska lösa är att vi har tittat på designlösningar när
efterfrågan har varierat. Hur pass mycket efterfrågan har varierat ifrån de framtagna värden som
fanns från början är framtaget statistiskt. Här följer en beskrivning av framtagandet av de
normalfördelade matriserna.

Det är av stor vikt vilket konfidensintervall som väljs. Det vi har gjort är att jämföra två olika
procentsatser för konfidensintervallet, 95 % och 99 %. I och med detta har vi satt upp två
scenarier, ett för varje procentsats. Det vi då kom fram till var att ett 95 procentigt
konfidensintervall gav för hög sannolikhet för att punkter långt från väntevärdet skulle antas. Se
figur 10 nedan. Det som ska sägas är att på y-axeln illustrerar sannolikheten för att ett visst x-värde
ska antas.

Figur 10 Sannolikhetsfördelning vid 95-procentigt konfidensintervall

Jämförs denna figur sedan med figur 11, för det 99 procentiga konfidensintervallet uppkommer en
stor skillnad för att anta punkter långt ifrån väntevärdet, i detta fall 100.

Figur 11 Sannolikhetsfördelning vid 99-procentigt konfidensintervall
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För att representera verkligheten på bästa möjliga sätt har vi valt ett konfidensintervall på 99 %. Vi
anser att det blir en för stor spridning på värdena vid användning av 95 procentigt
konfidensintervall och att det inte återspeglar verkligheten lika bra som spridningen vid 99
procentigt konfidensintervall.

Som första steg utnyttjades MATLAB för att på ett enkelt sätt kunna få fram de 10 800 värden
som krävs. För varje instans finns det fjorton gånger fjorton, alltså 196, värden i O/D-matrisen, av
dessa är det 108 stycken som är nollskilda. Därför blir det 10 800, 108 stycken varor multiplicerat
med 100 instanser som lagrades i en matris, E. E-matrisen är fjorton gånger fjorton gånger hundra.
För att kunna göra denna normalfördelning, alltså normalfördela alla värden i position 1,1 och från
ett till hundra instanser med väntevärde 100, måste standardavvikelse räknas ut och vilket värde
som ska vara väntevärde. Så här ser kommandot ut som vi använde i MATLAB:

E(1,1,1:100)=normrnd(100,19.46,100,1);

Detta kommando genererar 100 olika normalfördelade värden med väntevärde 100 och
standardavvikelse 19,46 med ett 99 procentigt konfidensintervall mellan 50 och 150.

4.1 Resultat
De första resultaten som vi ville få fram var optimalvärdet för de hundra olika instanserna med
avseende på nätkostnaden. Det skulle vi göra med hjälp av CPLEX, men att lösa en instans tar
alldeles för lång tid så vi fick nöja oss med att köra CPLEX i tio minuter för varje instans och fick
då ut en heltalslösning. Det vi kan säga om lösningskvaliteten på dessa är att skillnaden på de
instanser vi testade att köra flera timmar var att målfunktionsvärdet, det vill säga nätkostnaden, inte
minskade så avsevärt mycket. Resultatet av dessa CPLEX-lösningar läste vi in i vår modell och
testade deras robusthet. Resultatet ritade vi i ett diagram med nätkostnaden på y-axeln och
robusthet på x-axeln. Nämnas bör också att på y-axeln är ett lågt värde högt upp medan 8340 är
vid origo eftersom det är maxkostnaden för nätverket. Vid körningen av de hundra instanserna
blev det dock inte hundra olika nätverkslösningar utan 62 stycken olika lösningar. De 62
lösningarna representeras i diagrammet på nästa sida.
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Figur 12 Designlösningar (62 designer till 100 instanser)

De punkter som är numrerade i diagrammet är punkter där fler än en lösning finns representerad.
Nedan följer en tabell med antalet lösningar som finns i dessa punkter.

Punkt Nätkostnad Antalet lösningar Robusthet
1 3735 7 78
2 4160 3 99
3 3765 3 80
4 3920 2 48
5 4035 2 80
6 4240 2 26
7 3830 5 70
8 3660 2 35
9 3900 5 59
10 3745 3 66
11 3700 3 68
12 3805 2 62
13 3885 2 65
14 3970 6 90
15 3690 3 23
16 3955 4 90

Tabell 2 Lösningspunkter med fler designer

Av punkterna i diagrammet är det naturligtvis vissa som är mer intressanta än andra. Generellt
önskas punkter som ligger högt upp till höger men när beslutsfattaren ska ta sitt beslut har han
kanske redan en högsta nivå för vad nätverket får kosta. För att reducera antalet lösningar och
värdera dem inbördes så kan de punkter som dominerar andra punkter analyseras. Med att
dominera en punkt menar vi att punkten i fråga ligger både högre upp och längre till höger.
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Analyseras punkterna på så vis att det går att utläsa vilka punkter som inte domineras av någon
annan punkt, så kallade effektiva punkter. I figur 13 finns sju stycken effektiva punkter.

Figur 13 Effektiva punkter till problemet

De punkter som inte domineras av någon annan punkt är de punkter som är bäst, sett ur både
robust- och kostnadskriterium. Målet med vår algoritm är att vi ska försöka hitta flera av dessa
effektiva punkter.

Nätkostnad Instanser Robusthet
3450 1 25
3505 1 34
3510 1 35
3520 1 37
3610 1 43
3650 1 69
3720 1 98
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5 METAHEURISTISK APPROACH

5.1 Optimeringsalgoritmer
Under de senaste årtiondena har optimeringslära utvecklats enormt och är användbart inom många
olika områden som till exempel inom elektronik, datavetenskap och kommunikation. Linjär och
olinjär optimering och sökning efter optimum hos funktioner med kontinuerliga variabler nådde
stora framgångar på femtio och sextiotalet. Den mest kända algoritmen är simplexalgoritmen som
löser linjärprogrammeringsproblem. Det var huvudsakligen på sjuttiotalet som stora resultat inom
kombinatorisk optimering och sökning av optimum hos diskreta variabler gjordes. Ett av de mest
kända kombinatoriska optimeringsproblemen är handelsresandeproblemet, TSP (Travelling Salesman
Problem). Ett problem som grundar sig på att en person ska besöka ett antal olika städer och
personen i fråga ska göra det på kortast och billigast möjliga sätt. Problemet har många olika
alternativa tillåtna lösningar, beroende på att startpunkten är olika och vilken punkt som ska
komma efter det och så vidare. Därför kräver det mycket kraft att lösa ett sådant problem till
optimum. Det finns idag många storskaliga kombinatoriska problem som bara kan lösas
approximativt med dagens datorer. De flesta av dessa är dessutom NP-svåra problem. Därför blir
exekveringstiden för lång för att inom en överkomlig tidsram lösa problemen till optimallitet.

För att kunna hitta lösningar måste kravet på optimallitet tas bort och då använda sig av andra
metoder, så kallade approximativa algoritmer eller heuristiker. Skillnaden mellan approximativa
algoritmer och heuristiker är att approximativa algoritmer kan garantera att lösningen är inom en
procentsats från optimalvärdet, till exempel högst 50 % från optimum. För dessa två kan inte
garanteras att det är optimallösningen som hittas, men polynomiala gränser för exekveringstiden
finns.

5.2 Lokal Sökning
Med lokal sökning, som är en sorts heuristik, menas vanligtvis iterativ förbättring. Förutsättningen
är att en tillåten startlösning finns. Algoritmen söker igenom lösningens omgivning för att om
möjligt finna en ny lösning med bättre målfunktionsvärde. Om en sådan lösning hittas blir det den
nya lösningen till problemet och därefter upprepas proceduren. Om ingen lösning i omgivningen
har ett bättre målfunktionsvärde så är lösningen ett lokalt optimum. Ska flera lokala optimum för
en lösning tas fram får en omstart göras. Sedan väljs den bästa lösningen utav dessa [5].

5.3 Metaheuristiker
Under senare år har en mer sofistikerad form av heuristiker utformats, så kallade metaheuristiker.
Deras roll är att styra lokalsökningsalgoritmen på ett systematiskt och effektivt sätt. Därmed
undviks de omstarter som annars behövts göras i lokal sökningen. Heuristiker kan delas in i två
grupper, skräddarsydda algoritmer som är speciellt anpassade för ett särskilt problem och generella
algoritmer som kan användas på många olika sorters kombinatoriska problem. De generella
algoritmerna används av naturliga skäl mera eftersom användningsområdena är flera. Vi har valt att
analysera två av de mest framgångsrika metaheuristikerna Tabu search och Simulated annealing.

5.3.1 Tabu search
Det som är speciellt med Tabu search algoritmen, och även Simulated annealing, är att de kan förflytta
sig till lösningar som har ett sämre målfunktionsvärde än tidigare. På så sätt kan lösningen flytta
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omkring i lösningsrummet och inte bara hitta ett lokalt optimum8. Den söker då av alla grannar till
en punkt och sedan bedömer utifrån detta vilken punkt den ska gå vidare till, både bättre och
sämre punkter. De punkter som är förbjudna att gå till håller algoritmen reda på i ett speciellt
minne (Tabu lista) som ser till så att inte lösningen går tillbaka till samma lokala minimum som den
kom ifrån. Eftersom vår metod är så pass omfattande och har så många grannar, 44-88 stycken,
kan inte vi använda denna algoritm och har därför valt att använda Simulated annealing. För den som
vill läsa mer om Tabu search hänvisar vi till dessa böcker [3] [5].

5.3.2 Simulated annealing

5.3.2.1 URSPRUNG

Namnet Simulated annealing kommer från liknelsen med simuleringen av processen att härda solider
(solida element). Annealing eller härdning är en fysikalisk process där en solid sänks ner i ett bad
och hettas upp av att vätskan ökar i temperatur. Detta görs till ett maximalvärde där alla solidens
partiklar ordnar sig slumpmässigt i vätskefasen. Därefter sänks temperaturen sakta. Genom denna
process arrangerar sig partiklarna i sitt lågenergitillstånd om maxtemperaturen var tillräckligt hög
och sänkningen gick sakta nog.

Annealing processen kan beskrivas på följande sätt:

Vid varje temperatur T får soliden nå sin termiska jämvikt, som karakteriseras av sannolikheten av
att vara i ett tillstånd med energin E som ges av Boltzmans fördelning:
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där Z(T) är en normalisationsfaktor, känd som partitionsfunktionen som beror på temperaturen T.
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temperaturen minskar koncentrerar sig fördelningen på tillstånden med låg energi och tillslut är det
bara de tillstånd med de lägsta energier som inte har noll i sannolikhet. Undersökningar har visat
att om temperatursänkningen sker för snabbt, det vill säga om inte termisk jämvikt uppnås för
varje temperatur så kan andra strukturer uppstå hos materialet än den önskade [2].

5.3.2.2 MODELLERING

För att simulera utvecklingen till termisk jämvikt för en solid för en fast temperatur T föreslogs en
Monte Carlo-metod i början av 50-talet. I den genereras sekvenser av tillstånd för en solid, givet ett
tillstånd hos soliden vilket karakteriseras av positionen på partiklarna. Slumpmässigt genereras en
liten störning som flyttar en slumpmässigt vald partikel. Resultatet av det är en förändring i
energin, ∆E. Är förändringen mellan ursprungstillståndet och det lite störda tillståndet negativt
betyder det att energin har blivit lägre. Det medför en fortsättning från det störda tillståndet. Om

∆E ≥ 0 så accepteras den med sannolikheten av funktionen ��
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slumpad likformig fördelning över [0,1). Regeln för att ett nytt tillstånd ska accepteras kallas
Metropolisalgoritmen. Följs det här villkoret kommer systemet slutligen till termisk jämvikt om
tillräckligt många små störningar görs. I statistisk mekanik där den här Monte Carlo-metoden kallas
Metropolisalgoritmen används den för att bedöma medelvärden eller integraler genom
slumpmässiga samplingstekniker. Metropolisalgoritmen kan också användas för att generera

                                                
8 Det kan finnas flera lokala optimum till ett problem, men däremot finns det bara ett globalt optimum.
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lösningar för kombinatoriska optimeringsproblem. När algoritmen används i det ändamålet blir
tillståndet för soliden lösningen som för närvarande är aktiv i optimeringsproblemet. Medan
kostnadsfunktionen, C, blir energin och temperaturen en kontrollparameter. Simulated annealing
algoritmen kan nu ses som en sekvens av Metropolisalgoritmer utvärderade i en sekvens av
minskade värden på kontrollparametern. Initialt ges kontrollparametern ett högt värde för att inte
låsa sig för mycket vid en del av lösningsrummet. För varje lösning finns ett grannskap,
neighborhood, och vi kan välja att gå till någon av dessa ”närmaste grannar” för att få en ny lösning.
Att göra ett byte motsvarar den lilla störningen i Metropolisalgoritmen. Låt ∆Cij = C(j) – C(i), då
blir sannolikheten att acceptera ∆Cij ≤ 0 lika med 1. Skulle ∆Cij ≥ 0 används Metropolis kriteriet,
vilket då ger en viss sannolikhet att acceptera sämre lösningar, enligt föregående jämförelse med
härdning av solider. Processen fortsätter tills jämvikt är uppnådd, det vill säga tills
sannolikhetsfördelningen närmar sig Boltzmans fördelning som nu ges av
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)(cQ är en normalisationskonstant som beror på kontrollparametern c. Kontrollparametern
minskas stegvis på så sätt att systemet får uppnå jämvikt för varje steg. Algoritmen slutar för ett
litet värde på c då i princip inga andra lösningar än förbättringar accepteras. Den sista lösningen tas
som lösning till hela problemet [2]. Simulated annealing algoritmen beskrivs i pseudokod enligt nedan
[5].

5.3.2.3 ALGORITMBESKRIVNING – SIMULATED ANNEALING

Givet: Kombinatorisk probleminstans (S,f) och omgivning N(S). Antag minproblem.

Steg 0 Starta med en tillåten lösning S.

Steg 1 Välj en initial temperatur T, en reduktionsfaktor r (0 < r > 1) samt maximalt
antal iterationer L. Låt l = 1.

Steg 2 Slumpa en grannlösning  ( )S S N∈ˆ .

Steg 3 Låt ∆ = f ( Ŝ ) - f ( )S .

Steg 4 Låt ∆ ≤ 0, sätt S = Ŝ .

Steg 5 Om ∆> 0, sätt S = Ŝ  med sannolikheten S = Te
∆−

.

Steg 5 Om l ≤ L, sätt T := r⋅T samt l := l +1 och gå till steg 3. Annars Stop! Välj
som lösning den bäst funna.

5.4 Anpassning av algoritm
För att kunna utnyttja Simulated annealings fördelar måste en del anpassningar göras.

5.4.1 Anpassning av matematiskmodell
När vi hade utvecklat en lokal sökningsalgoritm i AMPL så upptäckte vi att sökningen gick väldigt
långsamt. Anledning var att för varje byte måste alla 100 instanser undersökas för att få reda på om
designen klarade att skicka all efterfrågan. För att minska tiden för ett byte så undersökte vi om alla
instanser måste lösas vid varje byte. Vi såg att i vissa fall behövdes inte instansen lösas om. Som
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exempel kan sägas att när en instans är löst, det vill säga allt flöde/efterfrågan kan skickas, och
kapaciteten på en särskild båge minskas, men ändå inte understiger flödet på den bågen i lösningen
innan.

Vi såg också att CPLEX tog lång tid på sig att lösa ett flödesproblem, så efter överväganden och
konsultation med våra handledare kom vi överens att justera i den matematiska modellen för att
snabba upp lösningen av flödesproblemen. Denna modell som i stort sätt endast har en annan
målfunktion, tar hänsyn till slackvariabler9 (s) i stället. Målfunktionen ser ut som följer:
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Däremot läggs den gamla målfunktionen till som ett obetydligt bivillkor, detta för att nätkostnaden
ska räknas ut när vi kör algoritmen. Det är dessutom ett bivillkor som är modifierat. Anledningen
är att se om lösningen är en tillåten lösning till problemet. Det som är adderat till detta bivillkor är
slackvariablerna. Så här ser bivillkoret ut med slackvariabler.
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Det som sker med slackvariablerna är att de tar hand om det flöde som inte kan skickas iväg. Till
exempel om en lösning inte är tillåten, och det är en nod som inte kan skicka iväg allt sitt utbud
utan det blir ett par hundra kvar, så håller slackvariablerna reda på detta. Med andra ord om
målfunktionen är skild från noll så är det en otillåten lösning, men är den lika med noll så är det en
tillåten lösning.

För att få en förståelse om hur stort vårt problem är kan antalet bivillkor och variabler studeras.
Nedan är information över dessa värden:

Presolve eliminates 0 constraints and 176 variables.
4861 variables, all linear
6529 constraints, all linear; 19225 nonzeros
1 linear objective; 108 nonzeros.

Det är därför det är så viktigt att försöka att få ner exekveringstiden så mycket som möjligt.

5.4.2 Anpassning av Simulated annealing
Simulated annealing är en algoritm som består av en massa olika parametrar. Vissa utav dessa
parametrar måste sedan kalibreras till problemet för att algoritmen ska fungera tillfredsställande.
De parametrar som krävs att kalibrera är temperaturen, kylningshastigheten och en startlösning.

5.4.2.1 TEMPERATUR

Temperaturen bestämmer hur stor chans det är att en sämre lösning ska accepteras, ju större T
(temperaturen) desto större chans att den accepteras. För att bestämma startvärdet på T testas olika
värden. Vi gjorde så att vi ritade upp ett antal olika grafer med olika värden på T, ut ifrån detta kan

                                                
9 Eftersom det är lättare att lösa ett ekvationssystem än ett olikhetssystem är det läge att införa ickenegativa variabler.
Dessa variabler är oftast ickenegativa i slutlösningen och representerar en oanvänd kapacitet i modellen. Effekten av
att införa dessa slackvariabler är att öka antalet dimensioner i lösningesmängden.
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vi sedan bestämma oss för vilken sannolikhet en lösnings ska antas med. Figur 14 är en bild på hur
denna graf ser ut.

 
Figur 14 Temperaturen vid olika värden på T

I figuren finns det möjlighet att utläsa olika sannolikheter för olika T värden. Den kurva som är
längst ned i figuren är T = 0,1 nästa är T = 0,2. Den röda kurvan är den kurva som vi tycker passar
vårt problem allra bäst, T = 1,4. Som kan utläsas ur grafen är det alltså 50 % chans att en lösning
som är 100 % sämre antas. Det är 80 % chans att en lösning som är 30 % sämre antas. För att
algoritmen ska söka av ett så stort område som möjligt är det av stor vikt att inte temperaturen är
för låg. Är den för låg kommer endast en liten del av lösningsområdet sökas av, detta för att det
inte finns tillräckligt med tid till en vidare utforskning. Tvärtom gäller om temperaturen är för hög
kan i stort sätt vilken lösning som helst antas så blir det en allt för stor tidsåtgång för algoritmen att
söka igenom lösningsrummet. Det som ska sägas också är att om den slumpade punkten som ska
evalueras är en bättre punkt så antas den utan att hänsyn tas till någon sorts
sannolikhetsfördelning.

5.4.2.2 KYLNINGSHASTIGHET

Kylningshastigheten står i direkt relation till temperaturen. Innan det första bytet utförs har en
temperatur blivit initierad.  Efter det att algoritmen gjort valet om den ska anta eller förkasta
lösningspunkten kommer temperaturen att minskas proportionellt med en faktor α. Anledningen
till att temperaturen ska minska är för att det ska bli mindre och mindre chans att en avsevärt
sämre lösning ska antas som nästa punkt. Det är viktigt att förstå att det finns ett samband mellan
kylningshastigheten och start- och sluttemperaturen, bytenantal

SF TT  α⋅= . TF är sluttemperaturen, TS

är start temperaturen och α är kylningshastigheten. En jämförelse kan göras med figur 14 som
illustrera olika värden på temperaturen, det som kan sägas är att ju längre algoritmen arbetar desto
lägre kommer temperaturen att bli. Alltså är det samma sak som att temperaturkurvan i slutet av
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körningen skulle vara den kurva som är längst ned i figuren ovan. Denna faktor är en utav dessa
parametrar som vi måste bestämma för att algoritmen ska fungera. Vi har bestämt den genom att
testa ett par olika värden på α. De värden vi testade var 0,95, 0,995 och 0,9995. Efter test av de
olika värdena kom vi fram till att 0,995 var det bästa värdet, eftersom det var en lagom kylning på
problemet. Detta angreppssätt kan tyckas vara primitiv, men på den här punkten finns det inget
bättre sätt att komma fram till vilket värde som ska användas.

5.4.2.3 STARTLÖSNING

Vi har inte använt oss av någon konstruktiv heuristik10 för att få fram en startlösning. En
konstruktiv heuristik startar från ingenting och lägger sedan till komponent på komponent för att
tillslut hitta en tillåten startlösning. Det vi har gjort för att hitta en startlösning till problemet är att
vi har fixerat värden i dat-filen i AMPL eller starta i en tillåten lösning. I det första fallet kan vi
sätta vilken kapacitet alla bågar ska ha sin start kapacitet på, allt ifrån noll till fyra. Vi har provat alla
nivåer utom att starta ifrån noll. Detta har vi gjort för att se hur pass stor inverkan startlösningen
har på resultatet. Den andra möjligheten är att starta i en lösning som genererats av någon sorts
algoritm. Eftersom vi har valt att inte använda oss av någon konstruktiv heuristik så återstår bara
att ta någon av lösningarna som vi fått från CPLEX.

5.4.2.4 TVÅ MÅL

Ett problem som vi har och som normalt sett inte brukar finnas i en Simulated annealing algoritm är
att vi har två mål, kostnad och robusthet. Målen är dessutom motsträviga, det vill säga en
förbättring för de ena kan inte medföra en förbättring för de andra. I figur 15 befinner sig
lösningen i origo och kan göra ett byte på nätkostnadsaxeln vilket kan medföra att robustheten
ändras. y - axeln är inverterad, det vill säga att röra sig uppåt på y - axeln resulterar i en lägre
nätkostnad. Det går inte att förflytta sig till första och tredje kvadranten, de grå områdena. Det
innebär att det inte går att få en lägre nätkostnad och samtidigt få en högre robusthet alternativt
det omvända. Resultatet av det här är att det bästa bytet som kan göras är att hitta ett byte som
förflyttar lösningen rakt uppåt på y - axeln. Alternativet hade varit att kunna röra sig rakt åt höger,
men det är inte möjligt i vår modell eftersom ett byte definieras som en ändring i kapacitet och
därför alltid medför en förändrad nätkostnad.

Figur 15 Områden som är möjliga att flytta sig till på ett byte (de vita områdena)

                                                
10 Med en konstruktiv heuristik menas att det successivt byggs en tillåten startlösning.
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5.5 Lösningsgång för metoden
I figur 16 illustreras lösningsgången för vår algoritm. Utgångspunkten är alltid att starta i en
startlösning, vilken kan väljas godtyckligt. Vi har däremot valt att starta i dels lösningar som
CPLEX genererar och dels lösningar med samma kapacitet för alla länkar. Efter att en startlösning
har valts så slumpar programmet en godtycklig båge, vilken som helst. När en båge har slumpats så
är sedan frågan om det ska bli en kapacitetsökning eller kapacitetsminskning. Detta avgörs med
hjälp av en procentsats som är individuellt satt för de olika kapaciteterna. På kapacitetsnivå 1 är det
50 % chans att kapaciteten ska ökas medan det på kapacitetsnivå 3 är 35 % chans att kapaciteten
ska ökas. För att analysera resultatet efter ett byte så gör programmet en utvärdering. Denna
utvärdering sker på flera olika sätt, till exempel kontrollerar den om lösningen ska accepteras, lösas
om, variabler behöver uppdateras och så vidare. Är lösningen bättre än den förra så antas den
direkt, är den däremot sämre så antas den med en viss sannolikhet. Efter det så multipliceras
variabeln T med α, detta för att T till slut ska komma ned till sitt slutvärde. Detta slutvärde
bestämmer hur länge algoritmen ska hålla på att utföra byten.

Kapacitetsnivå p(öka) % p(minska) %
0 100 0
1 50 50
2 40 60
3 35 65
4 0 100

Tabell 3 Besluts sannolikheter för kapacitets ändring

Figur 16 Flödesschema för algoritmen

Slumpa en båge

Byte Byte

Anta lösning

Utvärdering

Anta med sannolikheten
e-∆/T annars förkasta

Återta
lösning

Startlösning

Kapacitets ökningKapacitets minskning

Bättre lösning Sämre lösning

T⋅α T⋅α
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5.6 Resultat
Det vi väntar med att få ut med denna metaheuristik är alternativa lösningar till de punkter som
CPLEX har genererat. Vi har använt två olika tillvägagångssätt för detta. Det första är att utgå från
ett antal olika bra punkter som CLPEX har genererat. Detta för att se hur mycket lösningen
varierar beroende av vilken startlösning algoritmen startar i. Det andra tillvägagångssättet är att
utgå från en och samma kapacitet på alla bågar. Det vi har gjort är att utgå från fyra olika
kapacitetsnivåer, nämligen kapacitet 1, 2, 3 och 4. Även här har vi gjort detta för att se hur stor
betydelse startlösningen har för att få bra lösningar. Varje körning har utförts med 1000 byten.

5.6.1 Start från i en CPLEX lösning
Detta tillvägagångssätt förutsätter att det finns en bra punkt som redan har blivit genererad från
CPLEX. Det vi har gjort är att använda oss utav den metaheuristik som vi har utvecklat och
applicera den på en eller flera punkter. Vi valde ut ett antal olika godtyckliga CPLEX genererade
punkter. I diagrammet nedan är dessa punkter representerade i turkost och CPLEX punkterna i
svart.

Figur 17 Utgångspunkt i en CPLEX lösning

Vi fick alltså fram ytterligare sju effektiva punkter. Det är flera slumpmässigt valda punkter som vi
har utgått ifrån och inte bara en punkt. De nya effektivpunkterna dominerar bort flera utav de
tidigare effektiva punkterna. Kvar blir endast två av de ursprungliga CPLEX genererade effektiva
punkterna.

5.6.2 Starta vid en satt kapacitet
Tanken i det här fallet är att vi sätter samma kapacitet på alla bågar. Det är kapacitetsnivå ett, två,
tre eller fyra som är de olika kapaciteterna. Vi har gjort så att vi har prövat att utgå från alla dessa
nivåer för att kunna se vilka olika avvikelser de skulle bli mellan de olika resultaten. I figur 18
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kommer ett diagram liknande figur 17, skillnaden är att detta diagram innehåller de CPLEX
genererade punkterna och det punkter som vår algoritm har genererat med en given kapacitet som
startlösning.

Figur 18 Utgångspunkt med 1 i kapacitet

I detta försök så startar lösningen högst upp till vänster, det är alltså en väldigt billig design men
den klarar ingen instans och är då helt värdelös. Sedan letar den sig upp genom att höja kapaciteten
på de bågar som den slumpar. Det är det som är de turkosa prickarna på y-axeln. När väl en
lösning med en robusthet har hittats så är det svårt att följa hur punkterna flyttar sig. Detta för att
algoritmen är konstruerad så att den hoppar runt till olika designer och testar dess duglighet.

Vi ser att våra turkosa punkter ligger i ett band lite lägre än bandet med CPLEX punkter.
Problemet för algoritmen är att den inte hittar några tillåtna lösningar, med robusthet större än
noll, förrän den kommer över 5000 i nätkostnad. När den väl hittar en tillåten lösning så börjar den
hitta lösningar i det bandet som den befinner sig i med varierande kostnad och robusthet.

På följand sidor kommer resultaten för de kvarvarande kapacitetsnivåerna 2, 3, och 4.
Diskussionen kring dessa resultat tar vi upp i kapitel 6.



34

Figur 19 Utgångspunkt med 2 i kapacitet

Figur 20 Utgångspunkt med 3 i kapacitet



35

Figur 21 Utgångspunkt med 4 i kapacitet
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6 DISKUSSION

Ett vanligt scenario idag är att en beslutsfattare endast får ett designförslag framtaget av ett
planeringsverktyg. En rad olika faktorer avgör om designen är riktig, framför allt om all den indata
som behövs för att generera just den instansen är korrekt sammansatt. Detta förslag är väldigt bra
för just den instansen, men beräkningarna som är gjorda för att få fram indata kan vara osäkra
eftersom det är omöjligt att förutspå vad som kommer att hända i framtiden. I vårt problem finns
det flera viktiga faktorer som spelar in. Det kan vara utvecklingen av antalet datoranvändare,
ekonomisk konjunktur och/eller politiskt intresse. I de flesta optimeringsproblem finns dessa
osäkerhetsfaktorer på indata och att då generera en lösning som endast beror på en instans blir då
väldigt opålitligt. Därför har vi valt att studera ett nytt angreppssätt till problemet, att försöka
sprida ut efterfrågan så att det finns lösningar som kan komma att representera en tänkbar framtid
på ett bättre sätt. Målet blir då också att generera fler lösningspunkter så att beslutsfattare kan ha
ett större chans att hitta en lösning som klarar större fluktuationer på efterfrågan.

6.1 En instans
För att kunna sätta detta resultat i jämförelse med något har vi använt oss av robusthetskriteriumet.
Designen som vi genererade i kapitel 3 är den enda som genereras då ursprungsefterfrågan är
indata. När vi körde den fick vi ut att kostnaden för denna design blev 4010, och robustheten blev
20. Denna design klarar alltså endast av att realisera 20 stycken utav de 100 instanser som vi har
satt upp. Vad som då kan sägas är att bara lita på en enda design och inte försöka sprida ut
efterfrågan är ingen vidare bra idé. I alla fall inte om hänsyn tas till de olika normalfördelade
instanser som vi har genererat. Vi har använt oss av CPLEX för att lösa detta problem. Vi var
även tvungna att begränsa oss till en viss tidsgräns. Vi provade att köra problemet i tio timmar och
fick då en marginell skillnad mot när vi körde problemet i tio minuter. CPLEX kan kanske hitta en
bättre nätkostnad om den får hålla på ytterligare. I och med att skillnaden inte blev så stor så
bestämde vi oss för att köra med de resultat som vi fick när vi körde CPLEX i tio minuter.

6.2 Flera instanser – robusthet
Här har vi använt oss av begreppet robusthet, men vid lösning av de olika instanserna har vi
använt oss av CPLEX igen. De punkter som är redovisade i resultatdelen för flera instanser är
alltså normalfördelade utifrån den ursprungliga O/D-matrisen. Kostnaden för den ursprungliga
O/D-matrisen är 4010, och jämförs det med de olika genererade instanserna kan en stor skillnad
noteras. De sträcker sig från en kostnad på 3450 till 4305. Även robustheten blir utspridd över ett
stort intervall. Det är inte säkert att en billigare lösning har en sämre robusthet, men däremot är
chansen större att den är det. Varför det är så är att det finns länkar i problemet som är viktigare än
andra och blir dessa länkar minskade i kapacitet minskar också robustheten. Robustheten har i
detta steg inte något med den slutliga nätverksdesignlösningen för instansen att göra utan CPLEX
har endast som mål att få så låg nätkostnad som möjligt. Resultatet av varje instans undersöks
sedan mot robusthetskriteriumet och kan då få en robusthet som ligger någonstans mellan 1 och
100. Hur bedöms sedan de här punkterna mot varandra? Detta är svårt att bedöma, men det vi har
kommit fram till är att en punkt som dominerar en annan punkt, alltså har både lägre kostnad och
bättre robusthet, är en bättre punkt. Därför blir det punkter som har låg kostnad och dålig
robusthet eller punkter med hög kostnad och bra robusthet som kommer att dominera de andra
punkterna.
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6.3 Metaheuristisk algoritm
Den metaheuristiska algoritmen är lite speciell. Den utgår både från redan lösta punkter och från
satta kapaciteter. När vi har utgått ifrån redan lösta punkter har vi använt en CPLEX lösning som
indata till vår algoritm. Varför vi har gjort så är för att kunna se om det finns några effektiva
punkter utöver de CPLEX-effektiva punkterna. När vi har satt kapaciteterna till ett fixt värde är
det för att se om vår algoritm är beroende av i vilken startlösning vi startar.

När vi kör från en fast kapacitet ser vi att nätkostnaden hamnar i ett band lite lägre (högre kostnad)
än CPLEX. Förklaringen till att heuristiken inte kommer ner i kostnader i samma region som
CPLEX tror vi är att vår heuristik använder flera länkar. Kostnaden för att ha kapacitet 1 på en
länk är större än att öka kapaciteten på en annan båge och skicka data den vägen. Chansen att det
blir många med kapacitet 4 och kapacitet 0 är ganska liten när slumpen avgör så vår heuristik letar
mera bland de lösningar som har lite kapacitet överallt för att klara efterfrågekraven.

6.4 Slutsatser och framtida utveckling
Sammanfattningsvis kan sägas att vi inte lyckas komma ner i samma låga kostnader som de
lösningar CPLEX genererade med vår metaheuristik från en fast kapacitet. Men vi får till och med
bättre lösningar om vi utgår från en CPLEX genererad punkt. Så målet vi hade att generera flera
bra lösningar som kan presenteras för en beslutsfattare uppnådde vi. Vi fick bra lösningar från
CPLEX och vår metod kompletterade dessa lösningar med ytterligare användbara designlösningar.
Det ultimata scenariot hade varit om vår metaheuristik hade kunnat generera lösningar i samma
klass som de som CPLEX genererat. För att försöka realisera detta skulle ytterligare finjusteringar
och anpassningar behöva göras på algoritmen. Det är dock svårt att uppskatta hur mycket
förbättringar som behöver göras för att kunna ställa algoritmen i en rättvis jämförelse med
CPLEX genererade punkter.

Robusthet kan även användas på andra kombinatoriska optimeringsproblem, till exempel inom
telekommunikationsmarknaden där fler intressanta frågeställningar finns.

Granskas de effektiva punkterna i figur 22 som illustrerar alla de effektiva punkter som vi har
genererat, både CPLEX punkter och andra punkter, kan det utläsas att det är endast två utav de
rena CPLEX punkterna som är kvar. De andra, de turkosa punkterna, är punkter som är
genererade av vår algoritm med en CPLEX punkt som utgångslösning. Som vi ser i grafen så är
vår algoritm ganska bra, men den går att förfina mycket mer. Så att till slut så ska en godtycklig
lösning användas som start punkt och det ska ändå generera i några effektiva punkter.
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Figur 22 Slutliga effektiva punkter

Nätkostnad Robusthet
3365 4
3400 7
3425 26
3430 42
3510 54
3650 69
3710 83
3720 98
3820 100
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APPENDIX A - FÖRKORTNINGAR

AMPL – A Mathematical Programming Language
CPLEX – Simplexbaserat lösningsprogram
NSFNet – National Science Foundation Network
NSF – National Science Foundation
CNDP – Capacitated Network Design Problem
ARPANET – Advanced Research Projects Agency Network
IPTO – Information Processing Techniques Office
DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency
AT&T – American Telephone & Telegraph
UCLA – University of California at Los Angeles
SRI – Stanford Research Institute
CSNET – Computer Science Network
Eunet – European Unix Network
MILNET – Military Network
LAN – Local Area Network
NMT – Nordic Mobile Telephone
AMPS – Advanced Mobile Phone System
OSI – Open System Interconnection
ISDN – Integrated Services Digital Network
GSM – Global System for Mobile Communication
SONET – Synchronous Optical Network
SDH – Synchronous Digital Hierarchy
CDMA – Code Division Multiple Access
TDM – Time division multiplexing
ATM – Asynchronous Transfer Mode
WAN – Wide Area Network
HDTV – High Definition Television
ARPA – Advanced Research Projects Agency
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APPENDIX B – AMPL KOD (NET2.RUN)
model net2.mod;
data net2.dat;

/*for {1..10} {
            for {(i,j) in LINKS} {
 read ic, jc, yc[ic,jc] < netsolution2.dat;
  #printf "%i %i %i\n", ic, jc, yc[ic,jc];

}
let Netcost :=0;
for{(i,j) in LINKS} {

#let Lowerbound[i,j] := yc[i,j];
#let Upperbound[i,j] := yc[i,j];
for {mm in 1..yc[i,j]} {

let y[i,j,mm] := 1;
}
if yc[i,j] = 0 then{
}
else {

for {o in 1..yc[i,j]} {
let Netcost := Netcost +f[i,j,o];

}
}

}
}
*/
let Robust :=0;
let Dominate2 := 0;
for {q in 1..100} {

for {k in COMS} {
let d[k] := dummy[q,k];

}
option presolve 0;
#option cplex_options 'timing=1';
#option show_stats 1;
option solver_msg 0;
option randseed 15000;
option display_prcision 0;
solve>/dev/null;
if solve_result_num < 100 then {

let Robust := Robust + 1;
}
let ResNum[q] := solve_result_num;
let b := 0;
for {(i,j) in LINKS} {

let b:=b+1;
let cap[b] := 0;
for {m in CAPS}{

if y[i,j,m] > 0 then {
let cap[b]:= cap[b]+1;

}
}
let w[b]:=0;
for {k in COMS}{

if x[i,j,k] > 0 then {
let w[b]:=w[b]+x[i,j,k];

}
}
let XDummy[q,b] := w[b];

}
}
printf "Minimum netcost = %i\n", NETCOST;
printf "Robust: %i\n", Robust;
for {ArrayCounter in 1..100} {

if CostDummy[ArrayCounter] <= NETCOST && RobustDummy[ArrayCounter] >= Robust then {
let Dominate2 := Dominate2 +1;

}
}
let SwapIndex := SwapIndex +1;
let CostDummy [SwapIndex] := NETCOST;
let RobustDummy[SwapIndex] := Robust;
let T :=1.4;
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printf "T: %f\n", T;
let Percent2 := Dominate2/100;
#T 0.00000041245
repeat until T < 0.093 {

printf "Robust: %i\n", Robust;
let dummyRnd :=  round(43*Irand224()/2^24)+1;
let counter := 0;
for {(i,j) in LINKS} {

let counter := counter +1;
if dummyRnd = counter then {

let iRnd := i;
let jRnd := j;
printf "cap[dummyRnd]: %i %i\n", dummyRnd, cap[dummyRnd];

}
}
let dummyRnd2 := (1*Irand224()/2^24);
if Robust < 10 then {

let dummyRnd2 := 0.99;
}
if Robust > 90 then {

let dummyRnd2 := 0.01;
}
printf "dummyRnd2: %f\n",dummyRnd2;
if cap[dummyRnd] = 0 then {

let y[iRnd,jRnd,1] :=1;
let CapChange := 1;

}
else if  cap[dummyRnd] = 1 then {
if dummyRnd2 > 0.50 then {

let y[iRnd,jRnd,2] := 1;
let CapChange := 1;

}
else {

let y[iRnd,jRnd,1] := 0;
let CapChange := 0;

}
}
else if cap[dummyRnd] =2  then {
if dummyRnd2 > 0.60 then {

let y[iRnd,jRnd,3] := 1;
let CapChange := 1;

}
else {

let y[iRnd,jRnd,2] := 0;
let CapChange := 0;

}
}
else if  cap[dummyRnd] = 3 then {
if dummyRnd2 > 0.65 then {

let y[iRnd,jRnd,4] := 1;
let CapChange := 1;

}
else {

let y[iRnd,jRnd,3] := 0;
let CapChange := 0;

}
}
else if cap[dummyRnd] = 4 then {
let y[iRnd,jRnd,4] :=0;

let CapChange := 0;
}

       let cap[dummyRnd] := 0; 
        for {m in CAPS} { 
               if y[iRnd,jRnd,m] > 0 then {
                let cap[dummyRnd]:= cap[dummyRnd]+1;
              }
       }

printf "cap[dummyRnd] efter byte: %i %i\n", dummyRnd, cap[dummyRnd];
for {k in COMS} {

let d[k] := dummy[1,k];
}
solve >/dev/null;

for {Inst in 1..100} {
for {k in COMS} {
let d[k] := dummy[Inst,k];
}
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if CapChange >0 && ResNum[Inst] > 99 then {
if Steg[cap[dummyRnd]] <= XDummy[Inst,dummyRnd] then {

solve >/dev/null;
}
let ResNum[Inst] := solve_result_num;
let b := 0;
if solve_result_num < 100 then {

let Robust := Robust + 1;
}
for {(i,j) in LINKS} {

               let b:=b+1;
let w[b]:=0;
for {k in COMS}{

if x[i,j,k] > 0 then {
let w[b]:=w[b]+x[i,j,k];

}
}
let XDummy[Inst,b] := w[b];

}
}
if CapChange < 1 then {

if Steg[cap[dummyRnd]] < XDummy[Inst,dummyRnd] && ResNum[Inst]  <100 then {
solve >/dev/null;

let ResNum[Inst] := solve_result_num;
let b := 0;
if solve_result_num > 99 then {

let Robust := Robust - 1;
}
for {(i,j) in LINKS} {

               let b:=b+1;
let w[b]:=0;
for {k in COMS} {

if x[i,j,k] > 0 then {
let w[b]:=w[b]+x[i,j,k];

}
}
let XDummy[Inst,b] := w[b];

}
}

}
}
printf "Minimum netcost = %i\n", NETCOST;
printf "Robustness: %i\n", Robust;
for {ArrayCounter in 1..100} {

if CostDummy[ArrayCounter] <= NETCOST && RobustDummy[ArrayCounter] >= Robust then {
let Dominate2 := Dominate2 +1;
}

}
let Percent2 := (Dominate2/SwapIndex);
let Percent := (Dominate/SwapIndex);
printf "Percentage = %f\n", Percent2;
let Slump := (Irand224()/2^24);
let Delta := Percent2-Percent;
printf "Delta %f\n", Delta;
if Delta < 0 then {

let Dominate := Dominate2;
let SwapIndex := SwapIndex + 1; 
let CostDummy[SwapIndex] := NETCOST;
let RobustDummy[SwapIndex] := Robust;
let LastRobust := Robust;
let LastNetcost := NETCOST;
printf "cap[dummyRnd] efter byte:godkänt:bättre: %i %i\n", dummyRnd, cap[dummyRnd];

}
else if Delta = 0 then{

if LastNetcost > NETCOST || Robust < 15 then {
let Dominate := Dominate2;
let SwapIndex := SwapIndex + 1; 
let CostDummy[SwapIndex] := NETCOST;
let RobustDummy[SwapIndex] := Robust;
let LastRobust := Robust;
let LastNetcost := NETCOST;
printf "cap[] efter byte:godkänt:delta=0: %i %i\n", dummyRnd, cap[dummyRnd];

}
else {

if cap[dummyRnd] > 0 && cap[dummyRnd] < 4 && CapChange >0 then {
let y[iRnd,jRnd,cap[dummyRnd]] := 0;
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 }
 else if cap[dummyRnd] > 0 && cap[dummyRnd] < 4 && CapChange <1 then {
 let y[iRnd,jRnd,cap[dummyRnd]+1] := 1;

}
else if cap[dummyRnd] = 0 then {

let y[iRnd,jRnd,1] := 1;
}
else if cap[dummyRnd] = 4 then {

let y[iRnd,jRnd,4] := 0;
}
let cap[dummyRnd] := 0;            

for {m in CAPS} { 
                if y[iRnd,jRnd,m] > 0 then {
                let cap[dummyRnd]:= cap[dummyRnd]+1;                }

                }
printf "cap[dummyRnd] efter byte:ej godkänt:delta=0: %i %i\n", dummyRnd, cap[dummyRnd];

}
}
else if Delta > 0 then {

if (1/exp(Delta/T)) > Slump && Robust - LastRobust > -65 then {
let Dominate := Dominate2;
let SwapIndex := SwapIndex + 1; 
let CostDummy[SwapIndex] := NETCOST;
let RobustDummy[SwapIndex] := Robust;
let LastRobust := Robust;
let LastNetcost := NETCOST;
printf "cap[dummyRnd] efter byte:godkänt:sämre: %i %i\n", dummyRnd, cap[dummyRnd]; }

else {
if cap[dummyRnd] > 0 && cap[dummyRnd] < 4 && CapChange >0 then {

let y[iRnd,jRnd,cap[dummyRnd]] := 0;
 }

else if cap[dummyRnd] > 0 && cap[dummyRnd] < 4 && CapChange <1 then {
let y[iRnd,jRnd,cap[dummyRnd]+1] := 1;

}
else if cap[dummyRnd] = 0 then {

let y[iRnd,jRnd,1] := 1;
}
else if cap[dummyRnd] = 4 then {

let y[iRnd,jRnd,4] := 0;
}
let cap[dummyRnd] := 0;            

for {m in CAPS} { 
             if y[iRnd,jRnd,m] > 0 then {         

let cap[dummyRnd]:= cap[dummyRnd]+1;
}

               }
printf "cap[dummyRnd] efter byte:ej godkänt: %i %i\n", dummyRnd,
cap[dummyRnd];

}
}
let T := T*Alpha;
printf "T: %f\n", T;
if Dominate2 = 0 then {

let nr := nr +1;
let EffectiveCost[nr] := NETCOST;
let EffectiveRobust[nr] := Robust;

}
let Dominate2 :=0;
printf "Minimum netcost = %i\n", NETCOST;
print "-----------------------------------------";

}
printf "Robustness: %i\n" , Robust > NetDesign2.txt;
printf "Minimum netcost = %i\n", NETCOST>> NetDesign2.txt;
printf "Dominate: %i\n: ", Dominate>> NetDesign2.txt;
print "CostDummy:" >> NetDesign2.txt;
for {g in 1..SwapIndex} {

printf "%i ",  CostDummy[g] >> NetDesign2.txt;
}
print "RobustDummy:\n" >> NetDesign2.txt;
print "EffectiveRobust:\n" >> NetEffective.txt;
for {a in 1..SwapIndex} {

printf "%i ",  RobustDummy[a] >> NetDesign2.txt;
}
for {t in 1..nr} {

printf "%i ", EffectiveCost[t] > NetEffective.txt;
}
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for {v in 1..nr} {
printf "%i ", EffectiveRobust[v] >> NetEffective.txt;

}
let z := 1;
let b := 0;
for {(i,j) in LINKS} {

let b:=b+1;
printf "Arc: (%i,%i)\n", i, j >>NetDesign2.txt;
printf "Kapacitet: %i\n", cap[b] >>NetDesign2.txt;
printf "Xdummy: %i\n", XDummy[z,b] >>NetDesign22.txt;

}
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APPENDIX C – AMPL KOD (NET2.MOD)
set NODES;
set LINKS within {NODES cross NODES};
set COMS;
set CAPS;

param f {LINKS, CAPS};
param u {LINKS, CAPS};
param orig {COMS};
param dest {COMS};
param d {COMS}, default 0;
param dummy {1..1000, COMS};
param w {1..109}, default 0;
param z;
param iRnd;
param jRnd;
param counter;
param dummyRnd;
param dummyRnd2;
param b;
param cap {1..44};
param Robust, default 0;
param CostDummy {1..1500};
param RobustDummy {1..1500};
param Dominate, default 100;
param Dominate2, default 0;
param MaxCost;
param MinRobust;
param SwapIndex, default 100;
param CapChange, default 0;
param Steg{0..4};
param XDummy {1..100, 1..44};
param ResNum {1..1000};
param Percent;
param Percent2;
param Delta;
param Slump;
param T;
param Alpha, default 0.995;
param ic symbolic in COMS;
param jc symbolic in COMS;
param yc {LINKS};
param Link, default 0;
param EffectiveCost {1..1000};
param EffectiveRobust {1..1000};
param nr, default 0;
param Lowerbound{LINKS}, default 0;
param Upperbound{LINKS}, default 4;
param Netcost;
param LastRobust, default 0;
param LastNetcost, default 8350;

var NETCOST >= 0;
var x {LINKS, COMS} >= 0;
var y {LINKS, CAPS} binary, default 0;
var s {COMS} >= 0;

minimize FLOW: sum{k in COMS} s[k];

subject to COST:
sum {(i,j) in LINKS, m in CAPS} f[i,j,m] * y[i,j,m] = NETCOST;

subject to Flow {i in NODES, k in COMS}:
sum {j in NODES: (i,j) in LINKS} x[i,j,k] -
sum {j in NODES: (j,i) in LINKS} x[j,i,k]
= 0 + (if i = orig[k] then d[k]-s[k]) - (if i = dest[k] then d[k]+s[k]);

subject to Capacity {(i,j) in LINKS}:
sum {k in COMS} x[i,j,k] <= sum{m in CAPS} u[i,j,m] * y[i,j,m];

subject to Step {(i,j) in LINKS, m in 2..card(CAPS)}:
y[i,j,m] <= y[i,j,m-1];
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subject to Cut {(i,j) in LINKS, k in COMS}:
x[i,j,k] <= d[k] * y[i,j,1];

subject to Lower{(i,j) in LINKS}:
sum {m in CAPS} y[i,j,m] >= Lowerbound[i,j];

subject to Upper{(i,j) in LINKS}:
sum {m in CAPS} y[i,j,m] <= Upperbound[i,j];
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APPENDIX D – AMPL KOD (NET2.DAT)
set NODES :=1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14;

set LINKS := (1,2) (1,3) (1,8) (2,1) (2,3) (2,4) (3,1)
(3,2) (3,6) (4,2) (4,5) (4,11) (5,4)
(5,6) (5,7) (6,3) (6,5) (6,10) (6,14)
(7,5) (7,8) (7,10) (8,1) (8,7) (8,9)
(9,8) (9,10) (9,12) (9,13) (10,6) (10,7)
(10,9) (11,4) (11,12) (11,13) (12,9) (12,11)
(12,14) (13,9) (13,11) (13,14) (14,6) (14,12)
(14,13);

set COMS := 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108;

set CAPS := 1 2 3 4;

param orig :=
1 1 2 1 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 3 14 3 15 3 16 3 17 3 18 3 19 3 20 3 21 4 22 4 23 4 24 4 25 4 26 4 27 5 28 5
29 5 30 5 31 5 32 5 33 5 34 5 35 5 36 6 37 6 38 6 39 6 40 6 41 7 42 7 43 7 44 7 45 7 46 7 47 7 48 7 49 7 50 7 51 8 52 8 53 8 54
8 55 8 56 8 57 8 58 8 59 8 60 8 61 9 62 9 63 9 64 9 65 9 66 9 67 9 68 9 69 9 70 9 71 9 72 9 73 10 74 10 75 10 76 10 77 10 78 10
79 10 80 10 81 10 82 10 83 10 84 11 85 11 86 11 87 11 88 12 89 12 90 12 91 12 92 12 93 12 94 12 95 12 96 13 97 13 98 13 99
13 100 13 101 14 102 14 103 14 104 14 105 14 106 14 107 14 108 14;

param dest :=
1 2 2 9 3 1 4 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 14 13 2 14 4 15 5 16 7 17 8 18 9 19 10 20 14 21 3 22 7 23 9 24 10 25 12 26 14
27 2 28 3 29 7 30 8 31 9 32 10 33 12 34 13 35 14 36 2 37 7 38 9 39 10 40 14 41 2 42 3 43 4 44 5 45 6 46 8 47 9 48 10 49 12 50
14 51 2 52 3 53 5 54 7 55 9 56 10 57 11 58 12 59 13 60 14 61 1 62 2 63 3 64 4 65 5 66 6 67 7 68 8 69 10 70 11 71 12 72 13 73 2
74 3 75 4 76 5 77 6 78 7 79 8 80 9 81 11 82 12 83 13 84 8 85 9 86 10 87 12 88 2 89 4 90 5 91 7 92 8 93 9 94 10 95 11 96 5 97 8
98 9 99 10 100 14 101 2 102 3 103 4 104 5 105 6 106 7 107 8 108 13;

param CostDummy :=
1 3735 2 3735 3 3735 4 3735 5 3735 6 3735 7 3735 8 3600 9 4000 10 3590 11 3685 12 3715 13 3605 14 3855 15 3650 16 3510
17 4160 18 4160 19 4160 20 3505 21 3900 22 3765 23 3765 24 3765 25 3550 26 3890 27 4195 28 3920 29 3920 30 4035 31
4035 32 4240 33 4240 34 3830 35 3830 36 3830 37 3830 38 3830 39 3660 40 3660 41 4040 42 3685 43 3610 44 3770 45 3680
46 3955 47 3675 48 3710 49 3750 50 3900 51 3900 52 3900 53 3900 54 3900 55 3745 56 3745 57 3745 58 4310 59 3700 60
3700 61 3700 62 3980 63 3690 64 3805 65 3805 66 4305 67 3480 68 3935 69 3870 70 3495 71 3760 72 3900 73 3885 74 3885
75 3815 76 3915 77 4170 78 3720 79 3660 80 3795 81 3590 82 3970 83 3970 84 3970 85 3970 86 3970 87 3970 88 3520 89
3690 90 3690 91 3690 92 3955 93 3955 94 3955 95 3955 96 3865 97 3610 98 4255 99 3450 100 3850;

param RobustDummy :=
1 78 2 78 3 78 4 78 5 78 6 78 7 78 8 10 9 84 10 5 11 11 12 4 13 28 14 95 15 69 16 35 17 99 18 99 19 99 20 34 21 96 22 80 23
80 24 80 25 26 26 30 27 45 28 48 29 48 30 80 31 80 32 26 33 26 34 70 35 70 36 70 37 70 38 70 39 35 40 35 41 22 42 6 43 18
44 46 45 20 46 16 47 45 48 67 49 29 50 59 51 59 52 59 53 59 54 59 55 66 56 66 57 66 58 65 59 68 60 68 61 68 62 58 63 52 64
62 65 62 66 67 67 24 68 49 69 98 70 5 71 15 72 57 73 65 74 65 75 1 76 33 77 39 78 98 79 15 80 37 81 6 82 90 83 90 84 90 85
90 86 90 87 90 88 37 89 23 90 23 91 23 92 90 93 90 94 90 95 90 96 34 97 43 98 31 99 25 100 41;

param f  :=
[1,2,*] 1 70 2  35 3 35 4  70
[1,3,*] 1 40 2 20 3 20 4 40
[1,8,*] 1 160 2 80 3 80 4 160
[2,1,*] 1 70 2 35 3 35 4 70
[2,3,*] 1 40 2 20 3 20 4 40
[2,4,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[3,1,*] 1 100 2 50 3 50 4 100
[3,2,*] 1 40 2 20 3 20 4 40
[3,6,*] 1 120 2 60 3 60 4 120
[4,2,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[4,5,*] 1 40 2 20 3 20 4 40
[4,11,*] 1 130 2 65 3 65 4 130
[5,4,*] 1 40 2 20 3 20 4 40
[5,6,*] 1 80 2 40 3 40 4 80
[5,7,*] 1 40 2 20 3 20 4 40
[6,3,*] 1 120 2 60 3 60 4 120
[6,5,*] 1 80 2 40 3 40 4 80
[6,10,*] 1 70 2 35 3 35 4 70
[6,14,*] 1 120 2 60 3 60 4 120
[7,5,*] 1 40 2 20 3 20 4 40
[7,8,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[7,10,*] 1 90 2 45 3 45 4 90
[8,1,*] 1 160 2 80 3 80 4 160
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[8,7,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[8,9,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[9,8,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[9,10,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[9,12,*] 1 20 2 10 3 10 4 20
[9,13,*] 1 20 2 10 3 10 4 20
[10,6,*] 1 70 2 35 3 35 4 70
[10,7,*] 1 90 2 45 3 45 4 90
[10,9,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[11,4,*] 1 130 2 65 3 65 4 130
[11,12,*] 1 40 2 20 3 20 4 40
[11,13,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[12,9,*] 1 20 2 10 3 10 4 20
[12,11,*] 1 40 2 20 3 20 4 40
[12,14,*] 1 20 2 10 3 10 4 20
[13,9,*] 1 20 2 10 3 10 4 20
[13,11,*] 1 50 2 25 3 25 4 50
[13,14,*] 1 10 2 5 3 5 4 10
[14,6,*] 1 120 2 60 3 60 4 120
[14,12,*] 1 20 2 10 3 10 4 20
[14,13,*] 1 10 2 5 3 5 4 10;
#Total kostnad: 8340

param u  :=
[1,2,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[1,3,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[1,8,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[2,1,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[2,3,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[2,4,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[3,1,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[3,2,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[3,6,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[4,2,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[4,5,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[4,11,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[5,4,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[5,6,*]   1 800 2 800 3 1600 4 3200
[5,7,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[6,3,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[6,5,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[6,10,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[6,14,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[7,5,*]   1 800 2 800 3 1600 4 3200
[7,8,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[7,10,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[8,1,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[8,7,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[8,9,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[9,8,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[9,10,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[9,12,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[9,13,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[10,6,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[10,7,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[10,9,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[11,4,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[11,12,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[11,13,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[12,9,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[12,11,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[12,14,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[13,9,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[13,11,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[13,14,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[14,6,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200
[14,12,*] 1 800 2 800 3 1600 4 3200
[14,13,*]  1 800 2 800 3 1600 4 3200;

param Steg :=
0 0 1 800 2 1600 3 3200 4 6400;

param dummy :=
[1,1] 92
[1,*] 2 114 3 92 4 88 5 708 6 116 7 148 8 637 9 216 10 292 11 318 12 246 13 88 14 97 15 210 16 988 17 2745 18 488 19 93 20
110 21 97 22 91 23 80 24 82 25 125 26 93 27 708 28 210 29 188 30 790 31 127 32 210 33 996 34 107 35 416 36 116 37 65 38
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55 39 102 40 65 41 148 42 988 43 91 44 188 45 65 46 1259 47 315 48 160 49 765 50 267 51 637 52 2745 53 790 54 1259 55
628 56 655 57 112 58 490 59 128 60 314 61 114 62 216 63 488 64 80 65 127 66 55 67 315 68 628 69 287 70 146 71 1403 72
147 73 292 74 93 75 82 76 210 77 102 78 160 79 655 80 287 81 76 82 150 83 113 84 112 85 146 86 76 87 101 88 318 89 125
90 996 91 765 92 490 93 1403 94 150 95 101 96 107 97 128 98 147 99 113 100 121 101 246 102 110 103 93 104 416 105 65
106 267 107 314 108 121

fix {(i,j) in LINKS} y[i,j,4] := 1;
fix {(i,j) in LINKS} y[i,j,3] := 1;
fix {(i,j) in LINKS} y[i,j,2] := 1;
fix {(i,j) in LINKS} y[i,j,1] := 1;


